VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Mandag den 30. nov. 2015

Kl. 19.00-21.00

301101
19.00-19.05

Godkendelse af dagsorden
afbud fra Karen, Hanne og Sylvia

301102
19.05-19.10

Nyt fra husrådet

301103
19.10-19.30

Meddelelser
 Formanden:

der er drøftet snebold regler
husrådet har drøftet fagdage
der er mange som godt kan lide fagdage
1 årgang har ønske om fagdag hver fjortens dag

skolebestyrelsen udsender en julehilsen til alle hjem på Møllehøjksolen

 Skoleleder:
Kirsten fortæller om mail fra forvaltningen vedr. skolebus. De vil høre
hvordan driften fungerer i dagligdagen.
flere forældre synes en time i bus er for lang tid
de åbne bus ruter fungerer hvor man kan vælge mellem flere bus
afgange og tage en kammeret med
de lukkede ruter burde tilpasses de åbne ruter mht afgange og
muligheden for at tage en kammerat med
opsamlingssted mellem rundkørsel og kirken i Tapdrup er ikke markeret,
børnene skal derfor stå på vejen.
vi skal indsende høringssvar inden udgangen af december.
Lars er tovholder
Kirsten orienterer om mødeindkaldelse fra forvaltningen vedr.
forpligtende samarbejde på onsdag i denne uge.
Vi er blevet bedt om at give nogle bud på hvilke andre skoler vi kunne
samarbejde med. Vi tænker det er meget afhængig af hvad vi skal
samarbejde om.
Vi er også blevet bedt om fortælle hvad vi tænker vi kunne inspirere
andre skoler med.
Britt spørger om man fx kunne samarbejde om vikar dækning/orlov

 Undervisningen:
ny skemaperiode er trådt i kraft i dag og kører fem til påske
juleklippedag i morgen og årets nissespil starter også i morgen
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skolehjemsamtaler er i fuld gang

 Fritidsordningen:
æbleskivedag fredag den 18/12
skolehjemsamtaler er i fuld gang
1. årgang har haft deres raku udstillet i dag
sfo-pædagogerne er glade for UUV – og specielt når de har dobbelt
lektioner
Helle har været vikar en formiddag – en forælder var gæst og har
skrevet en lang positiv mail, hvor hun gir meget positiv feedback på en
almindelig dag på møllehøjskolen.
I denne uge siger vi farvel til to studrende Anders og Peter.
I morgen den 1/12 siger vi velkommen til Mathias – ny halvårs
studerende

 Klubben:
æbleskivedag fredag den 18/12
der er starwars kavalkade hver fredag.
årets store julefrokost er mandag den 21/12
der har været afholdt volume and dance

 Andre/Evt.:
der er et ønske om flere informationer om alle vores aktiviteter på
møllehøjskolen.

301104
19.30-19.40

Evt. ændring af skoledistriktsgrænser
B&U har den 24. nov. igen behandlet et forslag til ændring af
skoledistriktsgrænser. Vi samler op i forhold til den beslutning, som
evt. er truffet på dette møde.
Vi skal indsende et høringssvar senest den 14/12 .
Kristian er tovholder
Arnbjerg området er blevet delt i en sydlig del tilhørende Møllehøjskolen og en
nordlig del tilhørende Overlundskole.
som udgangspunkt er bestyrelsen tilfreds med denne løsning.

301105
19.40-19.50

Byggeri – den videre proces
Der er møde med arkitekterne den 1. december. Lars fortæller om
det, vi nu ved.
Kristian spørger hvordan vi kan selv gøre noget med hensyn til nytænkning
omkring indretningen af de nye lokale.
vi vil gerne gør tegninger offentlige på skolen efter nytår, så alle kan se og
komme med ideer og tanker.
Lars spørger arkitekterne om flotte tegninger og muligheden for et
fyraftensmøde for interesserede forælder.
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301106
19.50-20.00

Kaffepause

301107
20.00-20.50

Kvalitetsrapport – Dialogbaseret aftale. Temadrøftelse
Vi skal i gang med den årlige aftale med skoleforvaltningen om
skolens fokusområder. En generel drøftelse af skolen – hvor er vi –
hvor vil vi gerne hen – hvad er første skridt?
Ane og Dan er tovholder på TOPI.
Vingen tilbyder alle teams at komme på besøg og drøfte børn
Skolechefen har være på besøg og snakket teamudvikling med lederteamet.
Skolechefen kunne godt tænke sig at vi skriftligt kunne beskrive hvordan vi
arbejder med inklusion på Møllehøjskolen, både i undervisning og fritid.

301108
20.50-21.00

Sidste års aftale vedlægges som bilag.
Evt.
taksterne i sfo og klub stiger den 1. januar
bestyrelsen udtrykker utilfredshed med en forholdsvis stor prisstigning, når nu
man lige har sænket priserne i takt med nedgang i åbningstid.

- Punkter til kommende møder.
- Fælles forældremøde evt. med børnehaverne
- En temadrøftelse, hvor vi i 2-3 mandsgrupper drøfter: Hvad
kan vi som forældre gøre for at sikre den bedst mulige dag
for alle mennesker på Møllehøjskolen ?? Indkredsning af 3-4
vigtige emner (Sættes på november mødet).
- En temadrøftelse med Ane som tovholder. Hvordan ser
skolens pædagogiske landskab ud, og hvad har hun set på
sine besøg på årgangene.
budget 2016
Mødekalender 2015-2016
-

29. oktober
30. november
25. januar
24. februar
30. marts
27. april
23. maj
15. juni
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Vigtige datoer
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