VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag d. 14. maj 2014
140500
140501

140502

Kl. 19.00-22.00

Godkendelse af dagsorden
Afbud fra Kjeld
Nyt fra husrådet
Nye planer for fodboldbaner er nu færdige.
Vi har talt om kys-og-kør-bane hvor børnene bliver afleveret om morgenen. Husrådet vil gerne
benytte noget af parkeringspladsen til løbehjul og rulleskøjter.
Nu vil damen med filmen om husrådet komme.
Meddelelser
•

140503

140504

Formanden:
Jeg var med til mødet med Børn- og Ungeudvalget. Det var en god oplevelse at høre de
ansattes præsentation. Jeg fortalte at nogle forældre har været bekymret omkring….
Som I ser, har I i aftes modtaget et udkast til svar til forældre, det tager vi sidst på
aftenen.
• Skoleleder:
K. har været til møde omkring skolestruktur og ledelse. Man ser på noget med
områdeledelse af fx skole og børnehaver eller flere skoler under samme ledelse. Struktur
drejede meget om tanker omkring linier i overbygningsskoler. Skal der fx være en skole for
9. kl lige som man nu har det for 10. kl.
Det skal i udvalget, og så får vi det i høring mellem d. 28. maj og 10. juni.
• Undervisningen:
Der er elevsamtaler lige nu. Der bliver snakket skolereform, og det fylder selvfølgelig når
det nu kommer nærmere. Men der er forholdsvis ro på. Den faste arbejdstid betyder
forskelligt for lærerne. Det er især småbørnsforældrene der føler sig ramte. Det skal
prøves over tid. Der er lærere her, der er begyndt at smugtræne ordningen.
Et omdrejningspunkt bliver forberedelse – er man færdig med den kl. 16?
• Fritidsordningen:
3. årgang lever livet i denne tid, de er i Kværnen i 14 dage, så de spiser og spiser i caféen.
Vi forbereder sommerlejr. Marlene er sygemeldt, så vi har ansat en vikar.
Vi holder en planlægningsdag fredag d. 6. Her vil vi se på SFO-tiden næste år.
• Klubben:
Der var grillaften i Kværnen, 169 deltagende. Der har lige været beach-party forleden. De
taler også om sommerlejr.
• Andre/Evt.:
Vi skal måske være mere tydelige næste år med arrangementer.
Elevpunkter
Er der punkter på dagsordenen som eleverne gerne vil være med til? Er der punkter som de
tænker fremover skal tages op i skolebestyrelsen?
Vi vil gerne have ringetider sat frem.
Skolereform - status
Der orienteres om den aktuelle status på den lokale proces, herunder personalearbejdspladser.
Kirsten orienterede. Her er punktvise nedslag.
Vi har på matriklen holdt forskellige fællesmøder, der har været arbejdsgrupper. Vi har været i
helikopter for at se på læringsteori og …, og vi har været nødt til at stå på græsset, for vi har brug
for at vide ”Hvad betyder det for mig?”
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Vi starter med noget, der ligner det kendte – ikke den store revolte. Vi har lavet laboratorieforsøg
med fx kan samarbejdet ml klub og uv. styrke matematik. En årgang laver forsøg med trivsel.
Vi ser nu på hvor de løse ender er.
Fra ledelsen sidder vi lige nu med fagfordelingen og skemalægningen. Modellen for fordeling af
fagtimer, understøttende undervisning og lektieCafé blev delt ud.
LektieCafé er i år ikke obligatorisk, vi håber at alle børn deltager. Vi ser lige nu på lektiebegrebet.
Vi talte om at skemaet ser meget ”firkantet” ud, og vi kunne fortælle at personalet ser det mere
organisk med muligheder for hele dage med projekter osv.
Det er et stort dilemma med at lektieCaféen er frivillig, men efter næste skoleår bliver det
obligatorisk. Vi tænker i forskellige modeller, og vi ved det er lige til.
Personalearbejdspladser og planer for udbygning
Der orienteres om planerne for arbejdspladser, ombygning og arkitektens vurderinger i forhold til
evt. udbygning.
En arkitekt er hyret af kommunen til at se på skolerne. Hvad er behovene for udbygning fremover,
og hvor kan der indrettes arbejdspladser. Der er anvist 3 lokaler her på skolen, der er lige nogle ting
som lyd og udluftning, der skal ordnes. Der går i gang nu. Møbler kommer i uge 27.
Arkitekten noterede sig at skolens elevtal ser ud til at stige. Han værdigede ikke barakkerne
opmærksomhed, de så meget ringe ud.
Forældreinfo om skolereform
Hvornår og hvordan skal vi holde infomøde om næste skoleår? Kunne det være 11. juni med
efterfølgende spisning og kort bestyrelsesmøde? (Den dato har vi næste bestyrelsesmøde)
Kirsten vil skrive en informationspjece med fakta om skoledagen efter sommerferien. Vi undersøger
om det kan være den 10.
Ringetider
Skolebestyrelsen beslutter hvordan de fremtidige ringetider skal være
En henvendelse fra Overlund Skole satte gang i debatten omkring hvorvidt vi skulle starte dagen kl
8.00. i stedet for 8.15. Overlundskole flytter deres ringe tider frem til kl 8.00 – sammenholdt med
den mulighed for at skabe en mere sammenhængende SFO og KLUB eftermiddag, anbefaler Kirsten
at vi fremrykker skolestarten til kl 8.00. Der er nogle børn der skal meget tidligt med bus. Lærerne
kan godt se at i den store helhed er til det bedste.
Bestyrelsen beslutter at skoledagen næste skoleår starter kl. 8.00.
Teknisk service
Der udsendes bilag. De økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser for Møllehøjskolen af
omorganiseringen af teknisk service-området drøftes.
Kirsten og Lars orienterede. Der er tale om en nedgang på 30%. af teknisk service personaletimer
på Møllehøjskolen. Vi venter med at aftale principper for hvem der skal tage de opgaver, som
servicemedarbejderne ikke kan nå, til vi får set hvordan virkeligheden ser ud. Principielt mener
bestyrelsen ikke at pædagoger og lærere skal udføre servicemedarbejderes arbejde.
Evt.
Bestyrelsen er enige i besvarelsen.
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