VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Mandag den 29. august 2016
290801

290802

Kl. 16.00-18.00

Godkendelse af dagsorden
Godkendt hvis ikke Kirsten eller Kristian på forhånd har fået
indsigelser.
Nyt fra husrådet
Bianca fra 5. årgang er valgt til skolebestyrelsen.
Signe fra 6. årgang fortsætter.

290803

Korte meddelelser
(Husk at det kun er meddelelser – diskussionspunkter skal på
dagsordenen)
 Formanden:
 Skoleleder:
 Undervisningen:
undervisningen er kommet godt i gang og der er god
stemning. Personalet er opmærksom på deres
forberedelsestid og den gode skolestart.
 Fritidsordningen:
SFO’en er også kommet godt i gang. Den korte opstart med
to skolefridage har været en udfordring.
Vi har haft rotter i ferien
Vi har drøftet rotte situationen omkring vores smådyr.
 Klubben:
Klubben har slået en tidsbegrænset stilling på 30 t/ugen
op fra 1/9 til og med 30/6-2017.
Kristian deltager i ansættelsesudvalget.
 Andre/Evt.:

290804

Konstituering af skolebestyrelsen
Er der ændringer?
Kristian fortsætter som formand og Henriette fortsætter som
næstformand.
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290805

Byggeriet
Lars kommer med en kort status
byggeriet kører iflg rådgiver efter tidsplanen.
på næste møde snakker vi byggeøkonomi og legeplads
hvordan ser økonomien ud til inventar og legeplads.
Hvordan skal processen være omkring ny legeplads.

290806

Godkendelse af åbningstider SFO/klub 2016/17
Lars har et udkast med.
udkast til åbningstider godkendt.
SFO og Klub er lukket den 23/12.
SFO og Klub er åben igen den 2+3 januar.
Skolestart onsdag den 4. januar.

290807

Planlægning af møde med forældrerådene den 3. oktober
Proces???
Mødet planlægges til mandag den 3. oktober fra kl. 19-21.00
Vi lægger dato og tidspunkt ud på forældreintra.
Vi har drøftet processen for mødet og hvad vi som bestyrelse gerne
vil have ud af det.
Hvordan kan vi som forældre være med til at sikre trivsel for vores
børn.
Overskriften er forældresamarbejde og idebank til fælles aktiviteter
for de forskellige årgange.
Kristian og Kirsten laver et udkast til proces.

290808

Skolebus - høring
Ifølge bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen ”skal
kommunalbestyrelsen indhente udtalelse om ordningens nærmere
tilrettelæggelse, herunder om ruter og opsamlingssteder,
afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser. ” Vi er
derfor blevet bedt om at sætte skolebuskørsel på som et punkt på
denne dagsorden, så vi kan formulere et høringssvar til
forvaltningen senest 5. september.
Vi forsøger i fællesskab at blive skarpe på de vigtigste pointer til et
høringssvar.
Skolebestyrelsen laver et høringssvar. Vi er glade for den seneste
ændring som er gældende fra mandag den 29. august.
Hanne er tovholder.
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290809

Evt.
Punkter til kommende møder:
Fælles forældremøde evt. med børnehaverne
Skolereform – hvordan går det med de forskellige elementer?
Mødekalender 2016-2017
- 27. september 17-19 Klub/SFO status med Dan?
- 3. oktober 17-18 ERFA møde med forældreråd
- 26. oktober 17-19 Digital dannelse - mobilkultur
- 1. december 19-21
- 23. januar 17-19 Økonomi og budget
- 28. februar 19-21 Fælles møde med Overlund
- 29. marts 17-19
- 27. april 19-21
- 29. maj 17-19
- 13. juni 19-21
Vigtige datoer
- 2. november 17-20: Møde om kvalitetsrapport på Rådhuset
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