VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag den 26. oktober 2016

Kl. 17.00-19.00

270901

Godkendelse af dagsorden
Godkendt hvis ikke Kirsten eller Kristian på forhånd har fået
indsigelser.

270902

Nyt fra husrådet
Der har ikke været husråd i denne uge. Der skal vælges nyt husråd.

270903

Korte meddelelser
(Husk at det kun er meddelelser – diskussionspunkter skal på
dagsordenen)
 Formanden:
Der er bevilliget 2,7 mio. til et nyt forsamlingshus som tilbygning til Hallen. Der
arbejdes på at få forsamlingshuset fjernet i forbindelse med etablering af ny
legeplads.
Der har været dialogmøde omkring folkeskolen arrangeret af Lærekredsen,
BUPL og skolelederforeningen sammen med det politiske udvalg.
Der har også været møde omkring foreningslivet samarbejde med folkeskolen
på Mercantec.


Skoleleder:
Rejsegilde torsdag den 10. november kl. 13.00.
Som personalegruppe vil vi i dette skoleår arbejde med et tema omkring ”børn
anno 2016”. Det vil være temaet på vores pædagogisk dag i marts, hvor
skolebestyrelsen er inviteret.

 Undervisningen:


Fritidsordningen:
Vi havde en rigtig god lejr med 35 glade 0. årgangs børn.
De nye bure til vores smådyr er næsten færdige, kom og se dem.
Ny 7 ugers pædagogstuderende.
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Klubben:
Fødselsdagsfesten er flyttet til fredag den 18/11.
Super god shopping tur i sidste uge.
Ny 7 ugers pædagog studerende.

 Andre/Evt.:
270904

Høringssvar tildelingsmodel
Vi er blevet bedt om at afgive høringssvar i forhold til den måde,
man har tænkt sig at fordele de ekstra midler til skolerne, som blev
fundet i budget 2017 på.
Der er afsat 22 mio. som ekstra midler, som skal fordeles udover den nuværende
ressourcetildelingsmodel. Fra politisk side er det besluttet, at pengene skal fordeles
efter socioøkonomiske forhold.
Da man kun har socioøkonomiske tal for overbygningsskoler, bliver Møllehøjskolens
andel af de 22 mio. udregnet efter de tal, som ligger for Overlund Skole.
Skolebestyrelsen har den generelle holdning, at de skoler, som har de største
udfordringer, skal tildeles ekstra midler.
Bestyrelsen udarbejder høringssvar.

270905

Hvad optager os på Møllehøjskolen - tema
En generel drøftelse af de ting, vi er optaget af som individer og
som skolebestyrelse. Hvad er vigtigt lige nu?
Vi vil arbejde med en forældrerådsmappe i den kommende tid.
Vi er optaget af at styrke samarbejdet mellem skole og hjem.
Personalet er optaget af ”børn anno 2016”. Personalet er optaget af, at vi har
genhuset rigtig mange børn på få kvadratmeter.
Kan Møllehøjskolen blive bedre til at gøre noget ekstra for de topmotiverede børn.
Hvordan børnene snakker til hinanden.
Støvniveauet i klassen.
Børnenes respekt for personalet.

261008

Evt.
Generel ros til ugebrevene – er vigtige på alle årgange.

Punkter til kommende møder:
SFO efter skolereformen – et overblik v. Lars.
Fælles forældremøde evt. med børnehaverne.
Skolereform – hvordan går det med de forskellige elementer?
Forældreinddragelsesproces.
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Mødekalender 2016-2017
-

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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