Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af møde den 18.04.12 kl. 19.00 i personalerummet
Afbud Maiken og Axelle
42.

Godkendelse af referatet fra mødet den 29.03.12
Referatet blev godkendt.

43.

Godkendelse og prioritering af dagsorden
Dagsorden blev godkendt, punkt 45b og 46c udsættes til næste møde

44.

Kort orientering:
a. Nyt fra elevrådet
Elevrådsfesten var en succes – 110 unge deltog. Skolebestyrelsen foreslog, at der
blev skrevet en logbog – en huske - evalueringsliste, som kunne anvendes næste
gang. PB vil tage initiativ til det.
b. Def. af værdiregelsæt, jf. punkt 34a;
HG orienterede
Som følge af lovændringen fra 12. juni 2009 om præcisering af ansvarsforholdene
i folkeskolen skal alle skolebestyrelser udarbejde et værdiregelsæt for skolen.
Kravet fremgår nu af § 44, stk. 4 i folkeskoleloven. Lovændringen har virkning fra
den 1. august 2009.
I bemærkningerne til lovforslaget defineres værdiregelsættet som retningslinjer
for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte (et godt psykisk undervisnings- og arbejdsmiljø). Værdiregelsættet skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed og skal - som
ordensreglerne - udformes, så det også gælder for fritidsundervisningen, skolefritidsordningen og andre af skolens aktiviteter. Et tydeligt og kendt værdiregelsæt
vil være et væsentligt bidrag til at skabe og at opretholde et godt undervisningsog arbejdsmiljø.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at værdiregelsættet skal indeholde en overordnet antimobbestrategi. Med en antimobbestrategi kan skolen sikre
en organiseret og handlingsorienteret indsats for social trivsel og modvirkning af
mobning blandt eleverne.
Værdiregelsættet er endvidere beskrevet i Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131217
Pædagogisk afdeling i Børn og Unge har udarbejdet hæftet ’Trivsel i skolen’ om
bl.a. værdiregler og hverdagsetik i skolen.
http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/Foraeldresamarbejde/Besty
relser/Trivsel-i-skolen.ashx
Malling Skole har et værdigrundlag og en mobbepolitik, men ikke et værdiregelsæt. En opgave vi skal se på i næste skoleår.
45.

Drøftelse:
a. Skolestrukturanalyse,
HG orienterede om skolestrukturanalysen.
De anvendte slides er vedhæftet som bilag.
Bestyrelsesrepræsentanter sender input til et høringssvar til Anette senest lørdag
den 21.04. Anette udarbejder et udkast.
Der blev nedsat en skrivegruppe der består af Alex, Malene og HG. Skrivegruppen
indkaldes af HG, til møde efter der har været stormøde med politikere på Egå
Gymnasium den 2. Maj. Det endelige høringssvar rundsendes til bestyrelsen inden
HG indsender det til BU den 8. Maj om morgenen. MEDudvalget udarbejder et høringsvar i uge 17, det sendes til bestyrelsen til orientering.
b. Børnenes sprogbrug
Kort orientering fra BK, derefter drøftelse af, hvad der kunne være et element i et
værdiregelsæt i forhold til sprogbrug, hvilken proces skal vi igangsætte?
Punktet blev udsat til næste møde.
c. Udarbejdelse et udkast til skabelon/en vejledning som medarbejdere
kan anvende ved orienteringspunkter
Et notat udarbejdet af Anette, Morten og HG blev gennemgået, derefter drøftelse.
Beslutningen blev, at punkterne fra notatet indarbejdes i årshjulet(HG), så bestyrelsen på mødet inden medarbejdere skal komme og orientere drøfter, hvilke forhold der ønskes fokus på ved orienteringen.

46.

Drøftelse og beslutning:
a. Budget for 2012/13 for undervisningsafdelingen og for SFO; IV
Budgettet for 2012/13 blev godkendt.
b. Lektionsfordelingsplanen for skoleåret 2012/13, PB
Lektionsfordelingsplanen blev gennemgået og godkendt.
c. Trafik, drøftelse:


Med afsæt i den bruttoliste med trafikforbedringer ved skolen PL fremlagde på sidste møde.



Af udkast til initiativ vedr. gåbus, bilag 1

Punktet blev udsat til næste møde.
47.

Evaluering af mødet
Et problem at vi ikke når de punkter, vi lokalt har behov for at drøfte, bl.a. p.g.a.
at emner fra centralt hold kommer til at præge dagsordenen. Derfor blev det foreslået, at vi afholder et ekstra bestyrelsesmøde. HG foreslår, at vi fastholder bestyrelsesmødet den 22. maj og så lægger et ekstra møde torsdag den 14. Juni,
hvad siger I til det?

HG

