VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Torsdag den 8. november 2017 Kl. 17-19
Pkt. 1

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

Pkt. 2

Nyt fra husrådet
Børnene har fået penge i gave fra vores 25 års jubilæum. I alt ca. kr. 8.000,Der er drøftet ting til legepladsen, en skulptur, maleri osv.
Snak om regler:
Fordele og ulemper ved mange regler – en snak om hvordan man laver aftaler
med hinanden.

Pkt. 3

Korte meddelelser
(Husk at det kun er meddelelser – diskussionspunkter skal på
dagsordenen)
Formanden:
Forsamlingshuset er væk og ny legeplads i gang. Hallen arbejder
på at få udvidet parkeringspladsen med grus helt ud til
læhegnet.

Skoleleder:
Den sidste del af legepladsen er nu i gang med at blive opført.
Den gamle garage blev fjernet sammen med forsamlingshuset,
og vi har fået bevilliget penge til en ny.

Undervisningen:
Fritidsordningen:
Vi har ansat en ny pædagog i SFO’en og indskolingen pr. 1/11.
Morten er tilknyttet 0. årgangsteam.
Vi får også en pædagog studerende i SFO’en og indskolingen pr.
1/12. Camilla skal være her et halvt år og bliver tilknyttet 0.
årgangsteam.
Vi begynder med vinter aktiviteter som hal, svømning og
kreative projekter.
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Klubben:
Klubben har haft en rigtig god fødselsdagsfest og et stort
rollespil på Møllehøjskolen en lørdag sammen med andre
klubber. Det blev en rigtig god dag.

Andre/Evt.:
Skolen skal kigge på, hvordan vi kan blive bedre til at få
informationer om særlige dage (datoer) ud i ordentlig tid
f.eks. juleklippedag, som er blevet ændret og først kommet ud
nu.

Pkt. 4

Nyt medlem i skolebestyrelsen
Vi siger velkommen til Stine og Jonas med en snak om skolebestyrelsens
opgaver.

Pkt. 5

Kvalitetsrapport 2017
Kirsten orienterer om processen, og vi drøfter skolebestyrelsens input.
Vi fortæller om, hvad vi som skole er optaget af, hvad arbejder vi med, og
hvad vil vi gerne udvikle på. Der kommer et møde hvor B&U kommer ud og
snakker med os, en dialog med ledelsen og medarbejderrepræsentant.
Skolebestyrelsens input: Jubilæum/fællesskab, rammer for fællesskab,
afskaffelsen af mobiltelefon i undervisningen. Byggeri og opførsel af ny
legeplads. Skole/hjem samarbejde.
Kvalitetsrapporten bliver altid drøftet i Lokal MED.

Pkt. 6

ERFA-møde for forældreråd torsdag den 16/11 kl. 19-21
Planlægning af mødet. Martin Glud kommer med oplæg om forældrerådenes
betydning fra 19.00-19.30 til ERFA-aftenen.
Forældrerepræsentanterne blandes i mindre grupper, og hver gruppe får tre
spørgsmål, som drøftes. Herefter samles de på egne årgange og drøfter de
forskellige inputs.
Hvordan kan årgangsmappen evt. opkvalificeres.
Kristian renskriver spørgsmål.
Kristian er ordstyrer på mødet.

Pkt. 7

Fælles bestyrelsesmøde med Overlund
Kan vi allerede nu sende en foreløbig invitation?
Overlund arbejder med en forkortet skoledag for bl.a. mellemtrinet og
udskolingen.
Det kunne være interessant at høre om deres overvejelser for denne
beslutning, og hvilke erfaringer har de gjort sig.
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Kunne man spørge hvorfor forældre fra Møllehøj skal vælge Overlund skole
til.
Hvordan har de tænkt sig at klare overgangen, indtil det nye bliver bygget.
Vi vil gerne vise vores nye lokaler frem på Møllehøjskolen.

Pkt. 8

Temadrøftelse næste møde
Valg af tema til næste møde.
Drøftelse og principiel beslutning omkring lejrskole og økonomi af denne.

Pkt. 7

Evt.
Kristian arbejder på et udkast til julebrev.

Punkter til kommende møder:
Drøftelse og principiel beslutning omkring lejrskole
SFO’en – mål og indhold samt opfølgning hvordan går det
Skole/hjem samarbejde
Besøg af pædagogisk leder/Vingen
Skoledagens længde
Bevægelse i undervisningen
ERFA dag for forældrerådene/skolebestyrelsesvalg
Samarbejdet med Børnehaverne
Lektiecafe
Samarbejde med Overlund

Mødekalender 2017-18
-

8. november 17-19
4. december 17-19
11. januar 19-21
26. februar 19-21 – med Overlund
21. marts 17-19
16. april 19-21
22. maj 17-19
20. juni 18-21

Vigtige datoer
- 30. november Juleklippedag
- 7. juni Sommerkoncert
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