Skolebestyrelsen
Malling Skole
Referat af mødet den 10.01.12 kl. 19.00 i personalerummet
Afbud fra Ina, Isa, Majken og Axelle
16.

Godkendelse af referatet fra mødet den 12.12.11
Referatet blev godkendt

17.

Godkendelse og prioritering af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

18.

Kort orientering:
a. Nyt fra elevrådet
Intet, de har ikke haft møde siden sidst.
b. Byggeriet
Aflevering af byggeriet forventes at blive ultimo januar.
Indvielse i begyndelsen af marts – 3-delt:
1. Formiddagen for eleverne
2. Eftermiddagen kl. 15 til 17 for forældre, borgere og tidligere bestyrelsesmedlemmer (HG kontakter Rådmandssekretariatet)
3. Fest for personalet

Drøftelse og beslutning:
19.

Bestyrelsens forretningsorden, bilag 1
Forretningsordenen godkendt uden ændringer, den lægges på Intra med en påtegnelse om at den er behandlet på mødet den 10.01.12

20.

Drøftelse af den fremtidige indskolingsform på Malling Skole
En enig skolebestyrelse besluttede at indstille til, at den nuværende indskolings
model – KRAI –videreudvikles på Malling Skole. Den endelige indstilling vil blive
fremsendt indenfor den nærmeste tid, til godkendelse hos Børn & Unge, Århus,
samt til Byrådet. Ledelsen og bestyrelsesformanden vil udarbejde indstillingen
med sparring fra Børn og Unge forvaltningen.
På baggrund af de indkomne indlæg og på udtalelser fra det personale, som ar-

bejder i indskolingen, er der udarbejdet en udviklingsliste med 10-15 punkter,
som vil blive nærmere beskrevet i den endelige indstilling.
Bestyrelsen finder, at med den udviklingsliste som nu foreligger, er der skabt grobund for et godt og positivt fremadrettet arbejde.
Bestyrelsen vil i det fremadrettede arbejde tæt følge op på, at der sker den udvikling og de forbedringer, som bliver beskrevet i indstillingen.
21.

Trafik omkring skolen, hvilke tiltag skal der til for at vi får gang i de gode vaner, når den nye indskoling tages i brug?
Vi nedsatte to udvalg.
Trafikudvalg: Ivan, Alex og Per L
Gåbus: Anette, Lina og HG

22.

Rygning, skolens håndtering af rygepolitikken
Punktet blev drøftet. Vi har max 5 elever på skolen der ryger.
Tilsynet skal tages alvorligt. Der skal fejes i cykelskuret. PB orienterer det lille
elevråd om sanktionen, vi anvender, når vi ser en elev ryge. PB ændrer den skrivelse der sendes til hjemmet og tilføjer ”eleven som rollemodel”

23.
HG

Evaluering af mødet

