VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag den 17. juni 2015
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Kl. 19.00-22.00

Godkendelse af dagsorden
En enkelt tilføjelse til dagsorden omkring gårdvagter.
Nyt fra husrådet
Der er udskrevet en konkurrence om forslag til det bedste klasselokale.
En idéstorm til byggeriet. Desuden er der en konkurrence omkring
fodbold.
Radioen har været for at interviewe omkring skoledemokrati.dk –
vores hjemmeside
Meddelelser
 Formanden:
Vi havde et godt møde sidst – både alene og sammen med
Overlund.
Henriette og Kirsten var til temaaften, hvor der skulle prioriteres
inden for skolevæsenet.
 Skoleleder: Ansættelser
Ane er ansat som pæd. Afd. Leder, Charlotte Nørskov ansat i
barselsvikariat. Desuden har vi ansat nogle unge mennesker
som vikarer efter sommerferien.
Der er indskrivning i dag og i morgen.
 Undervisningen:
 Fritidsordningen:
Vi ser frem til den pæd. Eftermiddag fredag med teamtid.
Vi planlægger lejr, der er ikke ret mange tilmeldte endnu.
Nødråb: Er der nogen der har lyst til at fodre dyr (minus heste) –
vi mangler!
 Klubben:
Klubben skal på lejr i uge 27. Hvis der er pasningsbehov, er
børnene velkomne i SFO.
 Andre/Evt.:
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Skolebestyrelsens arbejde i næste skoleår
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Ud fra vores walk’n talk på sidste møde, laver vi ved fælles hjælp et
årshjul over næste års møder. (Bilag)
Kirsten samler op fra idéfasen vi havde to og to.
Byggeri
Orientering om processen, byggeudvalg, tanker om samspil mellem
skole og multihus.
Vi har haft 1. møde med rådgiverne. De har materialet fra personalets
ønsker, men de havde ikke set lokalerne før nu. De fik en grundig
rundgang. Næste gang har de slået nogle streger, så der bliver noget
at tale ud fra. De tænker meget i at inddrage personale og bestyrelse.
Lars sender datoer ud når de ligger fast. Der nedsættes en
arbejdsgruppe på max 10 personer. Der inddrages specialviden
undervejs – fx billedkunstlærere.
Vi talte to og to om muligheder for at benytte et tilknyttet multihus.
Der blev nævnt madkunstskab, mødelokaler fx til forældremøder,
opvarmningslokaler, kantine, motorikrum, suppl. Musiklokale, biograf,
et godt byggefelt, til klassearrangementer fx fælles fødselsdage.
Børnehaverne og andre eksterne brugere får lettere ved at låne hallen
når motorikholdet kan være i multihuset.
Næste skoleårs planlægning
De overordnede linjer – hvad er nyt og hvad er kendt. Hvad optager
forældrene?
I det nye skema er der fagdag hver tirsdag, de store fag byder ind.
Der har været forsøg med UUV i år, det kan fortsættes næste år.
Studietid/lektiecafe kan nu lægges midt på dagen.
Der kommer skema ud snarrest.
Afsked med Ulf
Drøftes
Sommerferiebrev
Forslag vedlægges som bilag
Der må gerne tilføjes noget om forsøg med forældresamtaler- og
noget om forældres henvendelser. Godt brev.
Evt.
- Sønæs: Skolens personale skal være opmærksomme på at det
ikke er badevand på Sønæs, det er overfladevand fra vejene.
- Skolebestyrelsesmøder næste år: 31/8, 23/9, 29/10, 30/11,
25/1, 25/2, 30/3, 27/4, 23/5, 15/6
- Brev omkring gårdvagter: Det vil være en god idé at lægge et
eksempel på gårdvagtsskema ud til forældre. Det er også godt
at nævne legepatruljen. Kristian skriver til forældrene.
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- Punkter til kommende møde:
- Skolereform – næste års planlægning
Kristian vil gerne deltage i 0. årgangs første forældremøde
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