Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af det ekstra møde den 29.03.12 kl. 19.15 – 20.45 på HG´s kontor
Afbud fra Ina, Emilie, Axel og Lina
37.

Godkendelse af referatet fra mødet den 08.03.12
Referatet blev godkendt

38.

Godkendelse og prioritering af dagsorden
Nye punkter:
38, 0: Opfølgning på branden den 26.03.12
38 c Byggeri/indvielse
39 d Trafik

39.

Kort orientering:
0: Opfølgning på branden den 26.03.12
HG gav en kort orientering. Brandskaden dækkes økonomisk af bygningsafdelingen.
a. Vedr. KRAI
Morten og HG gav en orientering om, hvor vi nu er i forløbet med behandlingen af indstillingen.
b. Mødet på Møllevangsskolen vedr. Skolestruktur den 17.04
Morten, Per L og HG deltager i mødet
38 c Byggeri/indvielse
Datoen for indvielsen af indskolingsafdelingen er nu fastlagt den 16.04.12 kl. 15 – 17. HG
sender invitationer ud. Hvis en rep. fra bestyrelsen ønsker at tale, er der plads til det i
programmet.
Bestyrelsesmødet planlagt til den 16.04 flyttes til den 18.04
39 d Trafik
Per L fremlage en skitse og en bruttoliste med trafikforbedringer ved skolen. Hvis rep. fra
bestyrelsen har flere forbedringsforslag sendes de til Per L eller Alex. Punktet sættes på
næste skolebestyrelsesmøde.
Fremlæggelse og drøftelse:

40.

a. Fremlæggelse af årsregnskab for 2011, IV
SFOregnskabet blev fremlagt. Overskuddet kan søges frigivet med afsæt i byggeriet og
indretning af den nye afdeling.
Undervisningsdelens regnskab blev fremlagt. Positivt, at det viste et lille overskud.
Begge regnskaber blev taget til efterretning.
b. Drøftelse af Budget for 2012/13; IV

SFO budgettet blev fremlagt og kommenteret.
Undervisningsdelens budget blev endvidere fremlagt, det fremgik hvilke områder bestyrelsen reelt har indflydelse på – det svarer til ca. 10 % af budgettet.
Endelig godkendelse af budgetterne sker på bestyrelsesmødet i maj
41.

Kvalitetsrapporten
a. Skolebestyrelsens udtalelse,
Refleksion over processen – vigtigt, at vi afsætter længere tid til processer fremover og at
bestyrelsen modtager et udkast inden mødet, hvor en sag/en udtalelse skal drøftes/godkendes.
Morten og HG færdiggør bestyrelsens udtalelse.

Ref. HG

