Skolebestyrelsen Malling Skole
Dagsorden til mødet den 26.01.16 kl. 19.00
Der serveres kaffe/te frugt og småkager
117.

Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til indstilling om ansættelses af pæd. leder for
0.- 4. Klasse ved Malling Skole (forventet tid19.00 – 19.20)

118.

Godkendelse af referatet fra mødet den 14.12.15 (forventet tid 19.20 – 19.25)

Drift:
119.

Orientering fra interessenterne (forventet tid 19.25 – 19.45)
a. Nyt fra elevrådet
b. Nyt fra personalet
c. Nyt fra ledelsen
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har nu godkendt vores ansøgning om
deltagelse i rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning i op til to timer ugentligt på 7. klassetrin. Forsøgsgodkendelsen er
givet for skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 og 2018/19.
Respons til Rådmanden om p.g.a. det lave deltagerantal til dialogmødet. Bestyrelsen
spørges om flg.: Har vi overset de mest relevante temaer? Er tidspunktet ubekvemt?
Skal formen være en anden, eller er der noget helt fjerde på spil?
d. Nyt fra forældrene
e. Nyt fra Skole og forældre

120.

Opfølgning på kvalitetssamtalen(forventet tid 19.45 – 20.15)
Referat udsendes som bilag
Drøftelse, opsamling, kommende indsatsområder

121.

Principper for holddannelse (det er en ”skal-opgave), som bilag er
BU´s forslag, som vore drøftelser evt. kan tage afsæt i og et bilag fra Per B Oversigt over
ændrede bestemmelser….(forventet tid 20.15 – 20.45 )

122.

Præsentation af lærergruppens udkast til principper for brug af mobiltelefon på
Malling Skole, evt. afklarende spørgsmål. Punktet kommer på til egentlig behandling
næste gang, bilag(forventet tid 20.45 – 21.00)

Udvikling:
125.

Kantine/mad (forventet tid 21.00 -21.20)

Udvalg for langsigtede (politiske) løsninger for kantinen. Her udarbejdes strategiplan
med afsæt i det projekt arkitekterne har fremsendt.
Her udarbejdes strategiplan med afsæt i det projekt arkitekterne har fremsendt.
Fra sidste mødes referat :
Den pædagogiske vinkel, madskoler, kombination af kantine og undervisning, ”Haver
til maver”, kombination af kok, undervisning og frivillige(de ældre borgere). Vi skal
have samlet en række data: niveau for kantiner, antal m2 pr. elev m.m. på de øvrige
skoler på Oddervej, hvor får ældre borgere mad fra i Malling?
Der skal fordeles opgaver,og sættes deadline på så vi kan få lavet et godt
strategipapir.

126.

Evt. og evaluering af mødet (forventet tid 21.20 – 21.30)

