Skolebestyrelsen
Malling Skole
Referat af mødet den 19.03.13 kl. 19.00 i skolens personalerum
Afbud fra Malene, og Sanne.
Velkomst v. formanden /mødelederen
24.

Godkendelse af referatet fra mødet den 20.02.13
Referatet blev godkendt med følgende rettelse. Mødet den 21.05 er kl. 19.00 ikke
som skrevet kl. 13.

DRIFT:
25.

Orientering fra interessenterne
a.

Nyt fra elevrådet

Elevrådet har drøftet skolefesten. Opfordring til at elevrådet fremover fører en
logbog med evalueringer fra fx div. fester.

b. Nyt fra personalet
Personalet drøfter de politiske udmeldinger om folkeskolereformen og forhandlingerne om lærernes arbejdstid. Ministrenes og KL udmeldinger om lærernes arbejdstid frustrerer. Lærerne adskiller frustrationerne vedr. de politiske forhold fra
de lokale forhold. På Malling Skole oplever lærerne anerkendelse for deres indsats.
c. Nyt fra ledelsen


Dialogmøde med Rådmanden 15. april kl. 17 – 18.30

Læringsuge besøg (Folkeskolens Fællesskaber), stor ros til Malling Skole i forhold til
kerneydelsen. Ledelsen har haft fokus på budgetberegninger vedr. økonomi og
antal lærerstillinger for skoleåret 13/14 i forhold til Århusaftalen. Ansøgninger til
innovationspuljen om nye tiltag på mellemtrinnet og i udskolingen

d. Nyt fra forældrene
26.

27.

Alex: optaget af kvalitet i kommende aktivitetstimer.
Håndtering af den varslede lockout
A. Skolens plan
B. Drøftelse
C. Bestyrelsens rolle
HG og Per L udarbejder et informationsbrev der lægges på Forældreintra den 21.03
om morgenen.
Økonomi:
A. Fremlæggelse af forventet regnskab
Ivan fremlagde det forventede regnskab.
B.

Skolens budget for skoleåret 13/14

Økonomigruppen havde gennemarbejdet budgettet.
Ledelsen foreslog flg. besparelser i budget 13/14:
10 % på undervisningsmidler
200 000 kr. på vikarkontoen
150 000 kr. på bygnings vedligehold
Der budgetteres med 250 000 kr. underskud.

Budgettet godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Udvikling:
28.

Temaer/interesseområder:
Drøftelse af muligheden for øget frivillighed og forældreinddragelse på Malling Skole ud fra interessegruppens oplæg,
Interessegruppen arbejder videre med de input, der kom frem i drøftelsen. Forslag
om at begynde med konkrete tiltag blandt indskolingsforældrene - organiseret
af/drøftet med forældrerådene.

29.

Opsamling/evaluering af mødet
Godt møde. Fint med input fra økonomigruppen og interessegruppen for frivillighed og forældreinddragelse. Ledelsen værdsatte drøftelsen af den varslede lockout.

Ref. HG

