Skolebestyrelsen
Malling Skole
Referat af mødet den 22.04.13 kl. 19.00 i skolens personalerum
Afbud fra Per L, Niels, Alex og de to lockoutramte lærere
Velkomst v. næstformanden /mødelederen
 Ref. fra dialogmøde med Rådmanden 15. april
HG refererede. Et positivt fremadrettet dialogmøde, hvor folkeskolereformen blev drøftet..
30.

Godkendelse af referatet fra mødet den 19.03.13
Referatet blev godkendt.

DRIFT:
31.

Orientering fra interessenterne
( OBS: kan evt. kombineres med, at dette er stedet, vi stiller konkrete spørgsmål til
hinanden, som vi indhenter svar på i baglandet til næstkommende møde.)
a. Nyt fra elevrådet
Ikke noget, grundet lockouten. Dog et meget positivt signal fra evalueringen af
skolefesten.
b. Nyt fra personalet
Udgår.
c. Nyt fra ledelse
Orientering om program ved Rådmandsbesøget.
Der er planlagt en rundtur med fokus på inklusion og anvendelse af IT.
Turen går fra Børnehaven Stenhøjgård, til den en integrerede institution Børnehuset Tværgade. Derefter til Malling Skole, hvor der skal besøges et par forældre på
Miniholdet – der er et supplerende tilbud til de børn i indskolingen, der har behov
for, i en periode, at være i en mindre gruppe og få ekstra støtte og hjælp til deres
trivsel og læring. Efterfølgende skal vi se et eksempel på integration af it som en
naturlig del af undervisningen i 8. klasse. Og sluttelig skal vi over i Malling Fritidsklub, hvor de har elektronisk tjek ind/ud system og samarbejder med skolen om
anvendelse af Forældreintra.

32.

d. Nyt fra forældrene
Intet.
Lockouten
A. Kort orientering om håndteringen af lockouten
HG orienterede om dagligdagen på skolen under lockouten.

33.

På foranledning af elevrådsrepræsentanterne skriver ledelsen til 9. årgang
og orienterer om de afsluttende prøver m.v.
Skolebestyrelsen lægger en hilsen vedr. lockouten til forældrene på Intra.
En konkret forældrehenvendelse blev drøftet. Formanden sender et svar.
B. Drøftelse af opsamlingen efter lockouten (aktiviteter/undervisning/personale/økonomi/m.m.)
Bestyrelsen vil efter lockouten følge op på de aflyste aktiviteter og den aflyste undervisning.
Økonomi:
A. Godkendelse af skolens budget for skoleåret 13/14.
Ledelsen oplyste, at budgettet var gennemgået for personalet inden lockouten. Personalet havde ikke haft indsigelser til budgettet.
Budgettet for 13/14 blev godkendt af skolebestyrelsen.
B. Fremlæggelse af udkast til lektionsfordelingsplan.
Per gennemgik opbygningen af lektionsplanen og oplyste, hvor der var
mulighed for justering.
Efter lockouten drøfter lærerne lektionsplanen. Herefter indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor lektionsplanen drøftes og godkendes.

34.

A. Fastlæggelse af skolebestyrelsesmøder i skoleåret 13/14,
Ændring til det først udleverede bilag med kalender for skolebestyrelsesmøderne 13/14. Møde for bestyrelse og SFO-forældreråd flyttes fra 07.10
til 08.10. Mødekalenderen lægges på skolens hjemmeside.
B. Forslag om ekstra skolebestyrelsesmøde den 19.06.13
Vi sætter et forsigtigt kryds i kalenderen, måske bliver det ikke nødvendigt
med det møde.

Udvikling:
35.

36.

Temaer/interesseområder:
A. Fremlæggelse af innovationsprojekt for mellemtrinnet (skole/fritidsklub)
Per fremlagde intentionerne i et kommende samarbejdsprojekt mellem skole(mellemtrin) og fritidsklubben. Når lærerne er tilbage efter lockout skal projektet
drøftes/udvikles sammen med dem. En styregruppe skal nedsættes. Malling har
fået 148.000,- kr. til projektet af Oddervej områdets innovationspulje. Bestyrelsen
ønsker en invitation til opstartsmødet med Jan Tønnesvang.
B. Tilbagemeldinger fra Interessegrupperne eller tid til at arbejde i interessegrupperne.
Intet nyt fra arbejdsgrupperne. Husk at arbejdsgrupperne er åbne!
Opsamling/evaluering af mødet
Et spændende og indholdsrigt møde med god styring.

Ref. HG

