Skolebestyrelsen
Malling Skole
Referat af mødet den 24.09.13 kl. 19.00 i skolens personalerum
Afbud Hanna, June, Vibeke og Sofie kommer senere
Velkomst v. formanden /mødelederen
48.

Godkendelse af referatet fra mødet den 26.08.13
Referatet blev godkendt

DRIFT:
49.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Der vælges formand næste gang.
Velkommen til Sebastian A Storgaard fra 7. B
b. Nyt fra personalet
Intet nyt.
c. Nyt fra ledelse
Godt personalearrangement 30.08.
Udviklingsarbejdet med afsæt til Tønnesvang foredrag – god opstart.
Der arbejdes på at lave ny hjemmeside.
Afskedsreception 27.09. for Ester Larsen(efter 39 år).
Nye tider på læringscenteret (skolebiblioteket), færre ressourcer og andre opgaver.
Fælles forældremøde i indskolingen med oplæg om Robusthed ca. 200 deltagere.
Lærermøde om inklusion med videndeling.
d. Nyt fra forældrene
Forældrehenvendelse vedr. ”sukker karavanen”
BMI henvendelse vedr. sponsorat, svaret er sendt.
Reklame for Skole og forældres hjemmeside – god inspiration vedr. skolebestyrelsesvalget m.v.
Invitation til at bidrage til en blog: Knægt og Vinter.
Møde den 2.okt. med Rådmanden, HG sender invitationen i morgen og svar sendes
til hende.
Ønske om udmelding fra ledelsen om rammen.

50.

Økonomiopfølgning Økonomigruppen: Ivan, Niels, Per L,
Ivan orienterede.

Udvikling:
51.

Temaer/interesseområder:
Præsentation af aftenens arbejde i de 3 arbejdsgrupper.
Fælles brainstorm, se vedhæftede bilag
Læringsmiljø: PB, Vibeke, Per L, Kirsten, Bendt
Fokus på skolereformen og implementering af denne.
Kan det ske med fokus på læringsmiljø og inddragelse af Tønnesvang?
Kommunikation: Sofie, Malene og HG
 Hjælpe med at lave den nye hjemmeside.
Lave en brugervenlig opsætning, så bestyrelsen får et sted, hvor et månedsbrev
om, hvad der arbejdes med i bestyrelsen kommunikeres ud i et forståeligt sprog.
Ligeledes skal elevernes stemme også have plads- elevrådets referater m.v.
Endvidere vil vi lave en ”efterlysnings-platform” på hjemmesiden, hvor forskellige
frivillige initiativer kan efterlyses/tilbydes
 Sætte fokus på brugertilfredshedsundersøgelsen
 Lave invitation til dialogmøde i jan. om Folkeskolereformen
 Skolebestyrelsesvalget, hvordan ”varmer” vi på bedste vis op til det?
 Skrive forventningsafklaringsfolder
Sundhed, kost, motion: Ivan, Sebastian, Sanne, Niels, Trine
Forventninger til forældre om madpakker, morgenmad og søvn skal kommunikeres
ud – som gode råd ikke løftede pegefingre.
Arbejde med ”udetid”
Dialog om toiletterne - gode vaner.
Fysiske rammer i minikantinen, hvordan får vi plads til en salatbar?

52.

Opsamling/evaluering af mødet
Næste møde ønskes der også tid til videre arbejde i grupperne.

HG

