Skolebestyrelsen
Malling Skole
Referat af mødet den 08.03.12 kl. 19.00 i personalerummet
Afbud fra Per L, Lina, Axelle, Per B
30.

Godkendelse af referatet fra mødet den 08.02.12
Referatet blev godkendt:

31.

Godkendelse og prioritering af dagsorden
Dagsordenen godkendt. Det Ekstraordinære bestyrelsesmøde den 29.03 er accepteret og
noteret i kalenderne.

32.

Kort orientering:
a. Nyt fra elevrådet
Elevrådet har taget initiativ til en elevrådsfest den 13.04. Indgangsbilletten koster 65 kr.
Festens sluttidspunkt blev drøftet. Sluttidspunktet fastlægges af skolens ledelse, bestyrelsen mente at kl. 01.00 var absolut seneste tidspunkt festen kunne slutte.
Hvis elevrådet fremover har punkter til drøftelse på skolebestyrelsesmødet, skal de aftale
det med kontaktlærer TS, der bringer det til HG, som sætte det på dagsordenen.
b. Byggeriet;
19. marts er der mangelgennemgang.
22. – 23. marts er der myndighedsgodkendelse.
Efter påske vil indflytning påbegyndes.
HG vil i uge 11 finde tidspunkt til indvielsesarrangementet og orientere bestyrelsen derom
(det bliver formodentlig medio – ultimo april).
c. Henvendelsen fra Efterskolen for Scenekunst vedr. kulturtiltag
HG orienterede om såvel den nye efterskole, der er på vej (start aug. 2012) som den kulturforening ”Nyrop Village”, der er på tegnebrættet. Skolebestyrelsen støtter tiltaget om
en kulturforening for Beder – Malling – Ajstrup.
Drøftelse:

33.

Forældretilfredshedsundersøgelsen,
Kort orientering.
Indsatsområderne beskrives i skolebestyrelsens kommentar til kvalitetsrapporten. Se
punkt. 34

34.

Kvalitetsrapporten, bilag 2
a. Orientering om og drøftelse af kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen skal sende kom-

mentarer til kvalitetsrapporten, der efterfølgende bliver en del af rapporten.
Kort orientering om kvalitetsrapporten.
Kunne et indsatsområde være:
Inddragelse af forældre i beslutninger om skolen??
Vi har fokus på:
De fysiske rammer indendørs
Trafiksikkerheden tæt på skolen
De udendørsfaciliteter og arealer
HG undersøger, hvad BU forstår ved værdiregelsæt, og orienterer bestyrelsen om det på
næste møde.
b. Nedsætte en gruppe der skriver skolebestyrelsens udtalelse:
Morten, Malene og HG skriver
Anette ser det igennem.
Udtalelsen skal være færdig den 03.03.12
35.

Drøftelse af og endelig godkendelse af indstilling til byrådet vedr. KRAI
Indstillingen blev godkendt, enkelte sætninger strammes op.
Bilaget strammes op, så det er punktform. (Malene, Morten, TR og HG)

36.

Evaluering af mødet
Vigtigt, at elevrådsrep. har fået dagsorden og bilag rettidigt, HG tager via elevrådskontaktlæreren hånd om det.
Prøveballon:
Alex braget punktet: ”Børnenes sprogbrug” frem. Dette sættes på som punkt ved næste
ordinære skolebestyrelsesmøde

Vi vil gerne indkalde til et ekstra skolebestyrelsesmøde torsdag den 29.03.12 kl. 19.15 –
20.45.
Vi håber, det kan passe i jeres kalender.
De eneste punkter på dagsordenen er:
a. Fremlæggelse af årsregnskab for 2011
b. Drøftelse af Budget for 2012/13
Endelig godkendelse af budgettet skal finde sted på bestyrelsesmødet den 16. april.
REF. HG

