Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af møde den 27.08.12 kl. 19.00 i personalerummet
Afbud fra Lina, Isa, Maiken og elevrådet. Morten Christensen er udtrådt af bestyrelsen.
62.

Godkendelse af referatet fra mødet den 14.06.12
Referatet blev godkend.

63.

Godkendelse og prioritering af dagsorden
Punkt 65 c tages som første punkt. Dagsordenen godkendt.

64.

Konstituering af bestyrelsen
Morten Christiansen er trådt ud af bestyrelsen, næstformand Anette Østergaard er villig
til, at blive konstitueret som formand til 1. november 2012.
Konstitueringen blev godkendt.

65.

Kort orientering:
a. Nyt fra elevrådet
Elevrådsvalget er lige afholdt og elevrådet er endnu ikke konstitueret. Bestyrelsen ser
frem til at byde de nyvalgte elevrep. velkommen.
b. Principper om sponsoraftaler, såvel BU´s som Malling Skoles, HG
Kort drøftelse. Per Lysgaard skriver med afsæt i drøftelserne, et udkast til reviderede
principper vedr. sponsorstøtte. Dette sættes på dagsordenen næste møde.
c. Orientering om arbejdet i udskolingen, v. teamkoordinator Vibeke Matthiessen
Udskolingen er optaget af samarbejde med Ungdomsskolen om fx flg. tiltag: valgfag, intro
for 7. og i år også 8.klasserne på kommunens sejlsportscenter, tilbud om hjælp til håndtering af eksamensangst og studieteknik.
Udskolingen er ved at udarbejde årshjul, hvor fagene samles i ”klumper” og hvor emner
koordineres på tværs af fagene.
Vinterudstillingen – et nyt initiativ fra sidste skoleår skal gentages. Her viser eleverne fagenes mere kreative sider, projektopgaven fremlægges af 9. Årg., så elever og forældre
fra 7. og 8. årgang får indsigt i projektopgavens indhold og form.
Der arbejdes bevidst på, at flytte undervisningen ud i virkeligheden og virkeligheden ind i
undervisningen. Opgaverne i udskolingen ligger generelt op til differentiering qua deres
åbenhed. På 7. årgang tilrettes undervisningen, så den har et mere konkret afsæt end på
de følgende årgange. Personalet i udskolingen oplever generelt god forældreopbakning –
opgaven er at afveje, hvor meget man kan tillade sig at trække på forældrenes hjælp – fx
i forbindelse med kørsel m.v.

66.

Drøftelse:
a.

Eftertanker efter orientering om arbejdet på mellemtrinnet

Ingen. Det glædede bestyrelsen, at høre at den efterfølgende refleksion om at være tydelig i kommunikationen til forældre vedr. fx differentiering var bragt tilbage til mellemtrinslærerne.
b.

Skolebestyrelsesvalget


Hvordan kan skolebestyrelsesvalget gøres indbydende/interessant?
Malene laver en skabelon til alle forældre i bestyrelsen. De enkelte forældrerep.
skriver deres ”gode historie” om, hvorfor det giver mening, at være en del af skolebestyrelsen. Dette skal være klar senest den 15.sep. Disse historier sendes i
beskedsystemet til alle forældre.



Hvem vil orientere om skolebestyrelsesarbejdet på indskolingsforældremødet den
3. sep.?
Alex og Per Lysgaard orienterer om skolebestyrelsesarbejdet og valget på indskolingsforældremødet.

c. Høring vedr. forsøg med nye vedtægter for styrelse af kommunale
skoler, se bilag
HG skriver et udkast til bestyrelsens høringssvar. Dette skal sendes til bestyrelsen inden
det sendes til BU. Høringssvaret skal matche resultatet af evalueringen. Endvidere skal BU
orienteres om værdien af årshjul i forhold til at sikre indflydelse/tilsyn/fremdrift.
Ide: Det vil være oplagt, at hyre en foredragsholder inden et dialogmøde.
Fokus – kommunikationen med forældre – hvordan kan vi forbedre den yderligere? – skal
på dagsordenen ved næste møde.
d.

Ferielukning i SFO, bilag

Bendt orienterede ud fra bilaget og uddelte endvidere et bilag, der belyste den besparelse
ferielukningen giver i personaleressourcer.
Bestyrelsen godkendte ordningen.
e.

67.

Trafik
 Resultatet af undersøgelsen om ”Gåbus”
Bestyrelsen besluttede:
- at arbejdsgruppen (Lina, Annette og HG) skal beskrive yderligere to ruter.
- at der skal udsendes tilmeldinger til gåbusordningen.
- at ordningen skal sættes i værk i de områder, hvor der er tilslutning.
 ”Vi cykler i skole” – cykelparkering
Bestyrelsen værdsætter ledelsens initiativ.
 Pers brev til kommunen, opfølgning
Ivan rykker forvaltningen for et møde med afsæt i det, af bestyrelsen, fremsendte materiale.

Fastlæggelse:
a. Spørgsmål til støttecenteret (hvilke forhold ønskes der fokus på, når støttecenteret
orienterer skolebestyrelsen på mødet den 25.09?)
Der ønskes 15 min. orientering.
1. Hvordan visiteres elever til støttecenteret?

2. Hvilke støttetilbud er der?/ hvilke problematikker yder støttecenteret hjælp tiil?
3. Antal elever i støttecenteret
4. Hvordan er forældresamarbejdet?
5. Hvordan arbejdes der med handleplan for eleverne?
b. Skolebestyrelsens årsberetning
Anette laver et udkast. Årsberetningen lægges på hjemmesiden og præsenteres i Fællesbladet, hvor der er deadline den 15. Okt.
68.

Emner til senere håndtering i værdiregelsæt
Udsættes til næste møde.

69.

Evaluering af mødet
Godt med en indlagt proces. Men strammere styring efterlyses og en opfordring til at møderne begynder til tiden. Forslag: at mødeformen (processerne) planlægges i forbindelse
med udarbejdelse af dagsorden. Vigtigt, at der også er plads til et grin.
Ref. HG

