VIBORG KOMMUNE

Møllehøjskolen
Referat fra skolebestyrelsesmødet
Onsdag den 22. august 2018
Pkt. 1

Kl. 19.00-21.00 på skolen

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

Pkt. 2

Nyt fra husrådet
Oscar fortæller.
Hver klasse har fået til opgave at skrive de regler/aftaler ned som de kender.
Målet er at vi får nedskrevet nogle få regler.

Pkt. 3

Korte meddelelser
(Husk at det kun er meddelelser – diskussionspunkter skal på
dagsordenen)
Formanden:
Skoleleder:
Direktør for B&U går på pension 31/12.
Vi har pr. 1. august ændret i ledelsesstrukturen for fritidsdelen.
Dan er ny pædagogfaglig leder for både SFO og Klub.
Lars fortsætter som administrativ leder for hele matriklen.
Undervisningen:
Fritidsordningen:
Er kommet godt i gang, de nye børn på 0. er glade og allerede godt tilpas.
SFO-personalet skal også lige vænne sig til den nye ledelsesstruktur i
fritidsdelen.
Klubben:
Er kommet godt i gang. De nye 4. klasser indtager cafeen og boden.
Klubpædagoger skal også ligeledes vænne sig til den nye ledelsesstruktur.
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Andre/Evt.:
Britt har fået en henvendelse fra bekymret borger omkring et løst elkabel på
bygningen og knækkede fliser på den nye legeplads.
Den nye brandvej virker meget porøs, man synker i når man går på den. Lars
kontakter forvaltningen.

Pkt. 4

Skolebestyrelsens arbejde
Konstituering og fordeling af opgaver. Vi drøfter møder, indhold og struktur,
og fastsætter datoerne.
Kristian meddeler at han gerne vil overlade formandsposten til en anden,
fordi han kun har Regitze tilbage på skolen på 6. årgang.
Der er pt ingen kandidater/ønsker til formandsposten.
Følgende aftale bliver lavet for skoleåret 2018-2019:
Kristian forbliver formand.
Hanne bliver næstformand og Britt bliver mødeleder.
Møder er af 2 timers varighed og skifter mellem 17-19 og 19-21.
Mødedage bliver tirsdag og onsdag – Lars laver et udkast til mødekalender og
sender ud.
Jonas foreslår at der sættes tid på punkterne, således at hovedpunkter fylder
det meste af mødet.
Forslag til dagsorden, at den slutter med et punkt omkring punkter til næste
møde.
Inddrage børnene i relevante punkter hvor de faktisk er aktører.

Pkt. 5

Skoledistrikter
Vi skal afgive høringssvar omkring beslutningen om ændring af skoledistrikter.
Børn og unge har indstillet til Byrådet at det nye boligkvarter Arnbjerg bliver
delt i to skoledistrikter, henholdsvis Søndre Skole og Møllehøjskolen.
Skolebestyrelsen er kede af at Arnbjerg bliver delt, Møllehøjskolen har brug
for elevvækst for at sikre fortsat pædagogisk udvikling.
Kristian skriver notater fra vores drøftelse og begynder at lave et udkast til
høringssvar.

Pkt. 6

SFO
Skolebestyrelsen skal godkende åbne-lukke-tiderne.
De er godkendt og Lars lægger det ud på hjemmesiden

Pkt. 7

Politikker
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Kirsten orienterer om arbejdet med trivsels-, medie- og trafik politik.
Udsættes til næste møde.

Pkt. 8

Evt.
Punkter til næste møde:
Pkt. 7 fra dette møde.
Årshjul for skolebestyrelses arbejde.
Høringssvar til skoledistrikter.
Erfa møde med klasseråd.
Fællesforældremøde den 11/9 mellemtrin 19-21 og 12/9 indskolingen 17-19.

Punkter til kommende møder:
SFO’en – mål og indhold samt opfølgning hvordan går det.
Skole-hjem samarbejde.
Kriser – handleplan.
Bevægelse i undervisningen.
Samarbejdet med børnehaverne.
Lektiecafe.
Samarbejde med Overlund.

Mødekalender 2018-19
Vigtige datoer
-

-

Motionsdag
Juleklip
Skolefest
Sommerkoncert
Pædagogisk dag
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