Skolebestyrelsen
Malling Skole
Referat af møde den 15.01.13 kl. 19.00 i skolens personalerum
Flg. var medsendt til læsning som baggrund for mødet:
bilag 1 – Forord fra formanden
bilag 2 - Det renskrevne materiale fra lørdagens arbejde

10.

Velkomst v. formanden /mødelederen – Per Lysgaard
Afbud fra June og Marie.
Godkendelse af referatet fra mødet den 14.11.12
Referatet blev godkendt og lægges nu ud på skolens hjemmeside.

DRIFT:
11.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Elevrådet havde ikke holdt møde siden sidst.
b. Nyt fra personalet
Intet nyt
c. Nyt fra ledelsen
Procesplan for planlægning af det kommende skoleår er under udarbejdelse, inventar til indskolingen er bestilt,
forslag er fremme om en samlet skolefest – forslaget er i høring, Forældreintra anvendes til skolebestyrelseskommunikation.
d. Nyt fra forældrene

12.

Der er kommet en invitation om et fællesarrangement 9. april vedr. Unge og alkohol, sendes med referatet som
bilag, Rådmandsbesøg i Malling den 23. april, Ny styrelsesvedtægt for kommunaleskoler fra 2014, bilag sendes
med referatet ud.
Fastlæggelse:
a. Mødelederrollen – hvem og hvordan påtager man sig opgaven
Formand og næstformand holder planlægningsmøde med HG inden skolebestyrelsesmøderne.
Her udarbejdes dagsordenen og mødet planlægges. Alex er suppleant til dette møde. Der vælges en ordstyrer til møderne blandt bestyrelsesmedlemmerne.
b. Procesmodel til vores arbejde
Hanna udarbejder et udkast til procesmodelfor generel sagsbehandling. Denne udsendes som
bilag til næstemøde.
c. SFO forældrerådet, revidere samarbejdsaftale
På samarbejdsmødet med SFO-forældrerådet den 21.01.13 vil skolebestyrelsen foreslå, at næste års samarbejdsaftale bliver en fortsættelse af den eksisterende.

d. ”Årshjulet”/ ”SKAL” hjulet
Dagsordensudvalget udarbejder et udkast til en plan for de ”skal”-opgaver som bestyrelsen skal
igennem i løbet af et år.

Udvikling:
13.
14.

15.

Status fra arbejdsgrupper (Trafik)
Per L og Alex. Kort orientering fra udvalget. Udvalget fortsætter samarbejdet med Veje og trafik.
Kort orientering om skolens udviklingsplan
HG gennemgik udviklingsplanen. Punkterne i udviklingsplanen er fremkommet ved samtalen med områdechefen
om skolens kvalitetsrapport, ved denne samtale er skolebestyrelses repræsenteret.
Temaer/interesseområder
a. Sortering af temaer/interesseområder (overskiftsform – evt. jf. skolens udviklingsplan)
b. Ekstra chance for emner/Temaer
c.

Prioritering af indsatser i foråret - og fastlæggelse af de første indsatser

Under dette punkt blev flg. temaer/interesseområder vedtaget:
Personalets trivsel (Trine)
Trafik (Per L og Alex)
Værdier
”Vælgerforening”(Alex og Malene)
Læringsmiljø (Hanna og Vibeke)
Sundhed – kost – motion (Niels og Sanne)
På næste møde samles op på temaerne af formanden.
16.

Inddel bestyrelses medlemmer i arbejds/interessegrupper:
a. Økonomi
Per L, Niels, Alex og Ivan
b. Politisk system (Forvaltningshenvendelser - til/fra)
Kirsten vil gerne medvirke ved udarbejdelse af høringssvar
c. Kommunikation (intern + bagland)
Malene, Alex
d. Brug af IT/Intra til bestyrelsens arbejde
Per L
e. + andre relevante grupper afhængig af bestyrelsens fokus i temaer

17.

Opsamling/evaluering af mødet

