VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Torsdag d. 30. oktober 2014

Kl. 19.00-22.00
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Godkendelse af dagsorden
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Nyt fra husrådet
Fodboldbaner, der skal en baneplan sætte op. Der skal benyttes cykelhjelme til
løbehjul når der køres på forhindringer. Vifa – Hanne J deltager næste tirsdag
for at se på brugen.
Meddelelser
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Formanden:
Der har været forældremøder i 4. og 5. kl. – det har været gode møder.
Vi havde en god arbejdsdag i september. Hyggelig..
Bus – har ikke hørt mere. Dog er Taphedevej nu trafikfarlig for 0. – 6.
kl. Det kan være et problem for SFO at busserne kører så tidligt? Der er
få udmeldelser og et par færre morgenpladser.
Nyt dialogmøde på mandag om hvordan det går generelt. Henriette og
Kristian deltager.
Skoleleder:
Vi er nu i puljen Helhedsplaner, men vi er ikke nævnt med beløb.
Vi har modtaget materiale fra Skole og forældre.
Undervisningen:
Der står samtaler for døren. Stemningen er fin, men alle bruger
pauserne til forberedelse. Vi prøver forskellige modeller for skole-hjemsamtaler af.
Fritidsordningen:
Vi har lige overstået en efterårslejr med 0. årg. – gevaldig succes. Vi
forsøger os også med samtalerne. Inde sæsonen er begyndt. Torsten
standser næste fredag, han går på efterløn. Vi ansætter ikke ny
pædagog.
Klubben:
Zombiefesten var et clou.
Andre/Evt.:
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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?
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Rengøring
Ulf orienterer kort om status. Skolebestyrelsen drøfter holdninger til hvordan
opgaven fremadrettet kan løses.
Vi har valget mellem at tage rengøringen hjem, eller vi skal være med i det
fælles udbud. Vi skal have styr på økonomien og Overlunds stillingtagen. Det
har indflydelse vores tilsyn.
Skolebestyrelsens arbejde i kommende periode
Vi fortsætter snakken fra sidst om temaer osv.
Emner vi var forbi: Gøre børnene så dygtige som muligt, vores tilsynspligt,
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turde stille kritiske spørgsmål og så til hinanden. Børnenes arbejdsmiljø, fysisk,
psykisk og mad. Skal vi stå for et arrangement for forældre?
Vi vil prøve temadrøftelser af. Det kan være med indbudte talere.
Vi kan lige tage en snak om bestyrelsens arbejde. Ved at vælge de opgaver vi
vægter, vil give det vægt også i forbindelse med vores tilsynspligt i forhold til
ledelsen.
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Dialogbaseret aftale - kvalitetsrapport (kl. 20.30-21.50) Deadline 3.
december.
Temadrøftelse. I den dialogbaserede aftale kan skolen formulere lokale mål
indenfor udvalgte områder. Oplæg ved Kristian og Kirsten om hvad den
dialogbaserede aftale og kvalitetsrapport egentlig er, og efterfølgende
diskussion om mål for den kommende periode.
Vi forsøger at starte punktet senest kl. 20.30 for at have god tid.
Kirsten fortalte om fokusområder for skolerne, fx TOPI, forældrenes oplevelse
af skole-hjem-samtalerne, elevtrivsel (Kan forældre se spørgsmålene i
klassetrivsel?), faglig progression i læsning og matematik i forhold til nationale
mål. Forslag til egne fokuspunkter: Topi implementering. Forældres oplevelse
af skole-hjem-samarbejdet uddybet (skal evt. skrives om). Flytning af
elevernes tekstforståelse.
Kunne lektiecafé blive et emne? Hvad skal der måles på? Man kunne se på
hvordan børnene trives i lektiecafé over tid, eller spørge ind til forældres
oplevelse af samme.
d. 20. nov. tager vi det op igen.
Vi får samtale med skolechefen omkring aftalen i december.
Link til TOPI: http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-ogfamilie/Tvaergaaende-indsatser/Tidlig-opsporing-og-indsats
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Evt.
-

Punkter til kommende møde
Næste gang – Status og fremtid for SFO og klub – hvilken indvirkning
har skolereformen.
Opsamling på de forskellige måder skole-hjem-samtalerne forløb
Inklusion, hvordan på Møllehøj
Begrebet lektier. Brug af IT i undervisningen. Individuelle elevplaner.
TOPI, hvordan implementeres det på Møllehøj
Skal vi have et bestyrelsesmøde med Overlund – evt. overlap.
Hvordan er evalueringen blandt personale og ledelse omkring
implementeringen af skolereformen? Vi har valgt at se på forskellige
delelementer undervejs. For vi ved, at man ikke kan indføre noget så stort på
en gang.
Næste møde 20. november.
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