VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Torsdag den 11. januar 2018

Kl. 19-21

Pkt. 1

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

Pkt. 2

Nyt fra husrådet
Oscar og Bianca fortæller.

Pkt. 3

Korte meddelelser
(Husk at det kun er meddelelser – diskussionspunkter skal på
dagsordenen)
Formanden:
Kristian har kontakt til B&U vedr. bus problematikken i
Rindsholm.

Skoleleder:
Susanne Killian har sagt sin stilling op som Børnehaveklasseleder og fået nyt job som Fritidsleder i Ry.
Stillingen som Børnehaveklasseleder bliver slået op indenfor
nærmeste fremtid.

Undervisningen:
Der er god stemning, og alle byder ind for at hjælpe til med at
dække vikar for de kollegaer, der rejser.

Fritidsordningen:
Vi har haft æbleskivedag i fritidsdelen, som var velbesøgt i
SFO’en – rigtig god dag.

Klubben: Også en rigtig god dag, lidt færre forældre på besøg
end de sidste år.
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Andre/Evt.:
Skriv om fællesskaber til hjemmesiden er udleveret og sendes
ud på mail.

Pkt. 4

Temadrøftelse
Hvad har vi liggende på vores skoles hjemmeside?
Bettina Haas deltager i dette mødepunkt.
1) Gennemgang af indhold (alle bedes se på hjemmesiden inden mødet).
2) Evt. forslag til justeringer.
Hvem er målgruppen for hjemmesiden:
Skolens ansigt udadtil, samarbejdspartner og kommende forældre.
Kværnens side skal opdateres, der skal mere af alt det gode og fantastiske
arbejde de laver med.
Generelt væk med tomme links.
Alle beskeder, som vedrører nuværende elever og forældre, skal ikke
nødvendigvis ligge på hjemmesiden/Opslagstavlen.
De skal ligge på Intra.
Blokken skolebestyrelsen kan godt være mindre synlig.
Måske mere information om skolens arbejde med trivsel og læring hele
dagen.
Mere information om undervisningen hvordan gør vi, og hvilke
spændende tiltag har vi gang i.
Billeder skal opdateres, så de kun indeholder børn, som går på skolen.
Informationspunkter foroven kunne gøres mere tydelig.
Tydelig modtager på punkterne f.eks. kommende nye forældre.
Information om samarbejde mellem lærer og pædagoger, hvordan de
arbejder sammen i teams om børnenes hele dag.
Information om skolebestyrelses medlemmer skal opdateres.
Nye medlemmer.

Pkt. 5

Orientering om budget
Lars giver en orientering om budget 2018.
Skolen drøfter budget på mandag den 15/1 på Lokal MED-udvalg.
Regnskab 2017 drøftes næste gang.
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Pkt. 6

Fælles bestyrelsesmøde med Overlund 26. februar 2018
Foreløbig dagsorden:
1) Overlund arbejder med en forkortet skoledag for bl.a. mellemtrinet og
udskolingen. Hvilke erfaringer har Overlund gjort sig?
2) Drøftelse af hvorfor forældre fra Møllehøj skal vælge Overlund skole til.
3) Hvad er Møllehøjskolens styrker og bidrag til den fælles overbygning?
Punkt 2 og 3 kunne formuleres i retning af, hvordan Overlund skole og
Møllehøjskolen i fællesskab kan arbejde for en god og naturlig overgang.
Er der en fælles udfordring i forhold til privat/fri skoler.
4) Rundtur på Møllehøjskolen med fokus på de nye lokaler til indskolingen,
administration, billedkunst og madkundskab.

Pkt. 8

Temadrøftelse næste møde.
Valg af tema til næste møde (marts). Skolebestyrelsesvalg?

Pkt. 8

Evt.
Vi har kort drøftet, om Møllehøjskolen skal være overbygningsskole på sigt,
når Arnbjerg er udbygget.

Punkter til kommende møder:
SFO’en – mål og indhold samt opfølgning hvordan går det-April/Maj.
Skolehjem samarbejde.
Besøg af pædagogisk leder/Vingen-April måned.
Skoledagens længde.
Bevægelse i undervisningen.
Samarbejdet med Børnehaverne.
Lektiecafe.
Samarbejde med Overlund.
På næste møde drøfter vi igen Lejrskole.

Mødekalender 2017-18
-

11. januar 19-21
26. februar 19-21 (fælles med Overlund på Møllehøj)
21. marts 17-19
16. april 19-21
22. maj 17-19
20. juni 18-21

Vigtige datoer
- 7. juni Sommerkoncert
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