
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde 24.04.14 kl. 17.30-19.30 

Afbud: Kim, Søren, Anita, Peter 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

og underskrift af referat 

Godkendt 

 

2. Meddelelser 

 

a. fra formanden: -Invitation til forældreforeningen på Møllevangskolen. 

27.05.2014. Bilag vedlagt. 

-Marie opfordrer til at bestyrelsesmedlemmerne gør sig klart hvad de vil i 

forbindelse med det kommende bestyrelsesvalg. 

b. fra skoleledelsen: -Der er indgået et meget bredt FU-forlig. Så der ændres sikkert 

ikke meget i teksten. 

-Personaletilpasningen har resulteret i, at vi har peget på to pædagoger til 

udviklingspolitikken. Det har været en udmærket proces.  

Derudover har vi behov for 5 lærere.  

Foreløbig er der ansat to lærere, der fag-fagligt kan dække de væsentlige fag, vi har 

brug for: Musik, matematik og tysk. 

Følgende forældre stiller sig til rådighed for ansættelsesudvalget, der træder sammen 

hurtigt efter 1. maj: Sussie, Marie, Mario. 

                        c. øvrige: Intet 

 

3. Forældreansvar 

Bilag er udsendt. LW gennemgik bilaget. 

Drøftelse af punkt under forældreansvar: Marie mener, det er skolen, der har ansvar 

for læring i skolen, det er ikke forældrenes. 

Se bilag for ny sætning. 

Derudover er overskriften i punkt 3 generel. LW uddyber. 

Bestyrelsen besluttede at udarbejde en FAQ og videoklip, som kan understøtte 

forståelsen af principperne. 

Efter endelig beslutning af principperne skal bestyrelsen træffe beslutning om 

formidling af principperne til forældrene. 

 

4.  Tilbagemelding fra ledelsen 

 vedr. forespørgsel om mobiltelefoner 

 og om udeordning for overbygning 

Kommunen har bestemt, at eleverne skal "bring your own dewice", derfor skal det 

omkranses af retningslinjer, der dels giver de voksne mulighed for at styre brugen af 

mobiler, dels er lavet på baggrund af drøftelser med eleverne. 

Marie mener, det er vigtigt, at skolen kommunikerer til forældrene, hvad skolens 

forventninger til forældrene er i denne sammenhæng. 

 

5. Ny styrelsesvedtægt 

Mogens redegjorde for ændringer i styrelsesvedtægten, som har en direkte 

indflydelse på bestyrelsens arbejde og sammensætning og valg af bestyrelse. Der 

skal tages en række beslutninger. Hvilke fremgår af det tilsendte bilag. 

Bestyrelsen skal bl.a. tage stilling til sammensætning, antal medlemmer og 

valgperiode. 

Sammensætning, bl.a. evt. deltagelse af eksterne medlemmer, forskudte valg og 

gennemførelse af disse. Der vil være mulighed for at gennemføre et elektronisk valg. 



 

 

 

Den procedure bestyrelsen beslutter sig for skal formidles til forældrene og valget 

gennemføres inden sommerferien. 

Vedr. sammensætning foreslog Lars, at Dagtilbudet tilbydes en plads og at 

Fællesrådet tilbydes en plads. 

Der blev talt om forskellige muligheder - bl.a. for en erhverslivs repræsentants 

deltagelse.   

Ved første valg vælges repræsentanterne for forskudte perioder på henholdsvis 2 og 

4 år. 

 

6. Udbygning på matriklen 

                        Dagtilbud, skole, klub, sognegård – punktet blev udsat til næste møde 

 

 7. Eventuelt 

  Intet 

  

For referatet 

Mogens Steen Petersen og Ejnar Dahl-Hansen 


