VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag den 29. marts 2017

Kl. 17.00-19.00

290301

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

290302

Nyt fra husrådet
Der bliver snakket en del legeplads i forbindelse med, at vi indtager mere og mere.
Ny Basketballbane ved sløjd og grusbanen.

290303

Korte meddelelser
(Husk at det kun er meddelelser – diskussionspunkter skal på
dagsordenen)
 Formanden:
Velkommen til Rikke som er trådt ind i bestyrelsen
Skolens tildeling af haltimer bliver beskåret i 2017/2018.

 Skoleleder:


Undervisningen:
Glæder sig over mere og mere plads og brug af udendørs arealer.
Genhusnings perioden er gået rigtig godt. Ros til alle medarbejder og børn.
3. årgang har haft 5. årgang som engelsk underviser – det er gået rigtig godt.



Fritidsordningen:
Ny pædagog studerende i 7 uger.
Glad for indflytning i det nye.
vi får lagt fliser og græsarealer ved dyrene.



Klubben:
Har fuld gang i cirkus perioden med forestilling i Hallen torsdag den 6. april
kl. 17.30.
Ny pædagog studerende i 7 uger.

 Andre/Evt.:
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290304

Mobbepolitik
Der er kommet skærpede krav til og fokus på skolers indsats i
forhold til mobning. Skolen skal have en mobbepolitik, der
beskriver skolens tiltag hvis der forekommer mobning. Kirsten
orienterer.
Skolen udarbejder et skriv omkring indsats mod mobning, som beskriver, hvordan vi
forstår mobning (og handleplan) på Møllehøjskolen.
Sker der også mobning imellem personale/forældre og børn?
Hvad gør vi som forældre, når vi ser/opdager mobning?

290305

Trafikevent den 3. april
Er der løse ender?

290306

Evaluering af pædagogisk dag
Hvad tog skolebestyrelsen med sig fra dagen, og hvad giver det
anledning til at arbejde videre med – og hvordan?
Personalet synes, det var en rigtig god dag. Emnet med fællesskab ramte plet, det vil
give mening med klassens time igen – så lærer og pædagoger kan følge op på trivsel
og begyndende konflikter.
Personalemøde i uge 14 hvor vi følger op på pædagogisk dag.
Kristian og Lisbeth synes, det var en spændende dag, og fantastisk at vi bruger en
lørdag på børn og voksnes trivsel.
Skolebestyrelsen vil gerne inviteres igen.

290307

Skolejubilæum/Indvielse af nybyggeri
Vi samler op på de foreløbige aftaler. Kan der allerede nu laves et
udkast til invitation og køreplan?
Kunne vi evt. omlægge undervisningen, så alle møder om lørdagen og holder fri en
anden dag.
Hvordan får vi alle børn og personale aktiveret?
Vi inviterer forvaltningen og det politiske.
Borgerforeningen har tilbudt deres hjælp.
Park og vej har flag, der kan lånes/lejes.
Kristian laver nyt udkast til næste møde.

290308

Næste skoleårs planlægning
Kirsten orienterer om processen og de forskellige overvejelser og
principper, som indgår i planlægningen.
Herunder ser vi på elevtal, til- og fraflytninger i årets løb.
Skolen har omkring ca. 88% dækning med linjefag.
Der vedhæftes bilag til orientering.
Summen af til- og fraflytninger i dette skoleår er et lille plus.
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290309

Ressourcetildelingsmodel – høringssvar
Kristian forsøger inden mødet at forfatte et udkast til et
høringssvar. Kirsten, Kristian og Lars fortæller om principper og
konsekvenser i den nye model.
Vi har diskuteret høringssvar og sender det ud.

290310

Evt.

Punkter til kommende møder:
SFO efter skolereformen – et overblik v. Lars
Fælles forældremøde evt. med børnehaverne
Skolereform – hvordan går det med de forskellige elementer?
Digital dannelse
Børn anno 2017

Mødekalender 2016-2017
- 23. januar 17-19 Økonomi og budget
- 28. februar 19-21 Fælles møde med Overlund
- 29. marts 17-19
- 26. april 19-21
ny dato
- 29. maj 17-19
- 21. juni 19-21
(afslutning) ny dato

Vigtige datoer
- 1. juni: Sommerkoncert
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