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Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
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201100

201101

201102

Kl. 19.00-22.00

Godkendelse af dagsorden
Afbud fra Hanne og Sylvia, Adam fraværende
Godkendt,
Nyt fra husrådet
Vi vil gerne have malet de røde streger op.
Hvordan er det gået med løbehjul osv.? Det går fint. Vi taler om at frede boldområdet i
skolegården.
Meddelelser











Formanden:
Henriette, Ulf og jeg deltog i dialogmøde med oplæg omkring lektiecafé,
valgfagsmoduler/liniefag(udskoling) og arbejdspladser.
Skoleleder:
Forvaltning regner med at vi er med i byggerunden. Vi skal indgive ønsker til funktioner vi
har behov for. Der er møde tirsdag i B&U udvalg. Vil det være en overvejelse værd at
indtænke forsamlingshuset?
Undervisningen:
Indskolingen kører et tværsforløb med udspring i julekalenderen (Zambia).
6. årgang er optaget af kommende lejrtur.
Der er næsten styr på vores netværk. Der skal skiftes en router.
Vi er ved godt mod i lærergruppen. Vi var spændte på hvordan forældresamtalerne ville
forløbe, når der var mindre forberedelsestid, men det er gået fint.
Fritidsordningen:
Vi er også i Zambia. Samtalerne er i proces, nogle er holdt og andre kommer. Vi har det
sammen med lærerne. Der er gang i svømningen, der er 36 tilmeldt. Vi tænker også lidt i
jul. Der kommer en ny studerende 1. december. Torsten er holdt, og det samme gør Maria
(stud.).
Klubben:
De skal se Hobitten, Femhæreslaget. Lang torsdag med julefrokost.
Andre/Evt.:

201103

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?

201104

Rengøring
En kort orientering efter den nye situation med Absolut Rengørings konkurs ved Ulf.

201105

Opsamling på skole-hjem samtaler
En orientering omkring de forskellige former, der er blevet afprøvet, og de foreløbige erfaringer
både fra en skole- og et forældreperspektiv.
Hvordan kan det lade sig gøre at holde det inden kl. 17? Indskolingen prøver af om det kan lade sig
gøre at holde samtaler 8-10 og efter 14. 0. årgang holdt over en hel dag. 6. årgang holdt cafésamtaler. På 5. og 3. årgang har første samtale haft vægt på trivsel. I 2. årg. fik vi seddel med
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afkrydsnings mulighed.
Måske kunne andre årgange benytte afkrydsningsmuligheden?
Det har været gode og anerkendende samtaler.
Der har ikke været henvendelser omkring tidspunkt og de lidt kortere samtaler, folk har vel været
klar over at det er et præmis for at få ting til at gå.
Personalet har gode oplevelser med samtalerne. Vi vil gerne bevare kvaliteten og møde de nye
muligheder.
Efter en snak om aftenkontakter talte vi om at forældre ikke ringer om aftenen, det er glædeligt,
ved akut behov, kan forældrene kontakte ledelsen. (Måske skal der gøres opmærksomt på det på
hjemmesiden?)
Dialogbaseret aftale - kvalitetsrapport
Opsamling i forhold til sidst og drøftelse af mulige indsatsområder.
Vi beholder de mål vi har: TOPI vi vil gerne skabe et fælles sprog med bedre trivsel som mål.
Forældresamarbejde og læseudvikling.
Temadrøftelse: Status og fremtid for SFO og klub i lyset af en skolereform (20.30-21.50)
Dan fra Kværnen vil sammen med Helle og Lars fra SFO’en komme med et oplæg til drøftelse.
Ud af tallene kan man ikke sige at reformen gør at der er færre elever i klubben. I den nye 7.
årgang er der en stor gruppe elever der er flyttet til Hald Ege friskole, det giver megen transport.
Pædagogernes relationer til børnene ændres nu til også at være en skal-relation i undervisningen.
Det prøver vi at finde ud af. Vi vinder også ved at være sammen med hele børnegruppen, så actionpæd. møder stille piger osv. Vi overlever ikke blot – vi lever. Vore lang torsdage er vel besøgte.
Børnene bliver længere i aktiviteterne på dagene. Vi nyder godt af at ligge på skolen. Vi ville blive
hjulpet rigtig meget af at bussen kørte 16 /16.30.
Kan vi i bestyrelsen spørge forældrene, om vi kan tænke nyt omkring hjemkørsel. Kan vi tænke ud
af boksen? Det kan omtales i et nyhedsbrev fra bestyrelsen.
Vi besluttede i juli måned at holde fast i vore kendte aktiviteter og værdier. Det eneste vi rører ved
er cirkusperioden, det vil vi gerne lave sammen med lærerne i indskolingen.
Der er ikke den store forskel på deltagerprocenten. I tidligere år har tallet ligget på ca. 96%, lige nu
er vi på 92,7%.
Det er i hvert fald et utroligt flot program I har.
Der er sket store forandringer i forbindelse med skolereformen, det giver flere timer i
undervisningen. Det er både som ekstra voksen, og som alene voksen i understøttende
undervisning. Her er skal-rollen. Der er ikke så meget tid til SFO, og det giver ikke så meget
fordybelse for børnene. I uuv er det supergodt at vi har trivselstime med børnene, det giver også
fælles forståelse ml lærer og pædagog. Vi prøver at flytte nogle af vore aktiviteter ind før kl. 14.
Hvad vil I forandre hvis I kan vælge én ting.
 Jeg ville gerne undvære studietiden, det er tidspunktet – skiftet til SFO.
 Vi skal have en mere smidig overgang, men det skal vi nok få løst.
 Der er ikke én ting, der vil gøre den store forskel. Vi er kommet rigtig godt i gang. / hvis
alle var medlem af klubben, ville det være muligt at lade en enkelt være gæst en gang om
måneden.
Evt.
Næste møde 29. januar - Hvordan håndterer I børn, der har udfordringer?
Skal vi skrive et julekort? Kristian skriver et forslag.
Punkter til kommende møde
Hjernelapperne vil gerne komme og fortælle.
En aften hvor forældrene gennemgår, hvad de kan ønske af intra.
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