VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag d. 10. juni 2014
100600

Godkendelse af dagsorden

100601

Nyt fra husrådet

100602

Meddelelser
•
•
•
•
•
•

Kl. 18.00-20.00

Formanden:
Skoleleder: Vi arbejder på højtryk med næste års planlægning.
Undervisningen: Lærerne tager arbejdet med reformen stille, selv om de
ikke helt kan komme i gang med næste års planlægning.
Fritidsordningen: Planlægger lejr, vi har haft pæd. dag hvor emnet var
hvad vi vil satse på næste år for at lave den bedste sfo. Det er vigtigt at
SFO melder tilbuddene ud til forældrene.
Klubben: Lejr i uge 27. Det er vigtigt at fortælle forældre om indhold på
lejr, for ellers kan det misforstås som en indkøbstur.
Andre/Evt.:

100603

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?

100604

Evaluering af forældreinfo-møde
Mødet var godt, folk ville gerne i dialog, og der var en god stemning. Det er
tydeligt at lektiecaféen fylder for folk, så det er noget vi skal blive ved med at have
fokus på.
Det er vigtigt at slå opslagene større op, så folk bliver opmærksomme på vore
tiltag.
Der var mødt mindst 87 forældre op.
Hvordan vil I afsøge hvad der virker? Vi starter med den form, vi har haft i år, og
evaluerer i de forskellige fora. Vi har haft diskussioner omkring det basale, hvad
kan lektier være?
Som udgangspunkt forventer vi at børn deltager, forældre skal melde fra.
God diskussion om lektietimerne og de udfordringer de kan give. Men der er
enighed om at det gerne skal være sjovt og motiverende for eleverne.
Sælg produktet til os forældre!

100605

Høringssvar om Lys i øjnene
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Det er en god politik for området. Høringssvar sendes ind.
100606

100607

Høringssvar om budget
Vi ser frem til at der investeres i nye bygninger, det ses ikke tydeligt af oversigten
om mellemtrinnet er tænkt med, for der er behov n/t-lokale, hjemkundskabslokale
og tilsvarende lokaler til der hvor 5. årgang bor nu.
Det sender vi ind som høringssvar.
Evt
Det er sidste møde for en del af os, siger Hans. En kort refleksion over de sidste fire
år.
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