VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag den 15. juni 2016
270401

270402

Kl. 17.30-21.00

Godkendelse af dagsorden
Godkendt hvis ikke Kirsten eller Kristian på forhånd har fået
indsigelser.
Nyt fra husrådet
Der har været drøftet mobiltelefoner i klasserne og regler for brugen.
Der opsættes en opslagstavle omkring VIFA til ideer til ny legeplads.
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Korte meddelelser
 Formanden:
flot sommerkoncert og stor ros til alt personale

 Skoleleder:
Vi siger farvel til Charlotte og Line, der er ansat en ny lære i en fast stilling.

 Undervisningen:
6 klasser har gang i bevægelsesdage hvor de står for aktiviteterne.
Der er travlt på hele skolen, men god stemning.

 Fritidsordningen:
vi skal på lejr med 1 og 2 årgang i uge 26 og 3 årgang tager en overnatning i
kværnen.
vi har haft børnelegepladsdag og bl.a. flyttet bålpladsen.

 Klubben:
Dorthe har sagt op og har sidste arbejdsdag i uge 27.
Klubben skal på lejr til LIVØ

 Andre/Evt.:
270404

Temadrøftelse
I 2-3 mands grupper drøfter vi, hvad vi som forældre kan gøre for at
støtte op om Møllehøjskolen, om både voksne og børn, og om
vores kerneopgave med at sørge for børnenes læring og trivsel.
Vi har drøftet en mulighed for at skolebestyrelsen en gang årligt i starten af skoleåret
indkalder alle forældre råd til en temadrøftelse sammen med skolebestyrelsen, kunne
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være i oktober efter det første forældremøde er afholdt på de enkelte årgange.
Vi udarbejder en plan for hvilke skolebestyrelsesmedlemmer der besøger de enkelte
forældremøder på årgangene i starten af næste skoleår.
0. årgang – Hanne og Sylvia
1. årgang – Kristian
2. årgang – Henriette
3. årgang – Hanne og Britt
4. årgang – Kristian og Lisbeth
5. årgang – Britt og Hanne
6. årgang – Charlotte
Besked til lære/pædagoger om at afholde forældremøder inden ultimo september.
Vi har drøftet muligheden for at udarbejde en mappe til forældreråd som guide til et
godt skolehjem samarbejde
Emner til skolebestyrelsesmøder næste år:
-skolens sorgplan
-mobiltelefoner
-status på fritidsdelen (sfo og klub)
-forberedelse af ERFA møde med de enkelte forældreråd mandag den 3/10. kl 17-18.
-skolehjem samarbejde
-digital dannelse
-skolens regnskab 2016 og budget 2017
-fællesmøde med overlund
-trivsel og læring på skolen, hvordan arbejdes der med bl.a. læringsmål
-hvad er kerneopgaven for skolebestyrelses arbejde.
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Møder næste skoleår
Temaer og datoer. Udkast vedlægges.
er godkendt.
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Lejrskole – princip for opkrævning
Udkast vedlægges – vi drøfter indhold og udformning.
5. årgang samler penge ind til lejr ved salg i boder til skolefesten.
udkastet godkendes, men vi tilføjer at der gælder særskilte regler for fritidsdelen.
overskriften ændres til lejrskolefor undervisningen.
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Evt.
- Punkter til kommende møder.
- Fælles forældremøde evt. med børnehaverne
- Skolereform – hvordan går det med de forskellige elementer?
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Mødekalender 2015-2016
- 15. juni
Vigtige datoer
- 24. juni: Sidste skoledag før sommerferien
- 10. august: Skolestart
- 2. november: Møde om kvalitetsrapport på Rådhuset
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