Skolebestyrelsen
Malling Skole
Referat af mødet den 20.11.13 kl. 19.00 i skolens personalerum

59.

Velkomst v. formanden /mødelederen
Afbud fra June og Trine
Godkendelse af referatet fra mødet den 30.10.13
Referatet blev godkendt

DRIFT:
60.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Det store elevråd har snakket sne-regler og er optaget af at planlægge trivselsdagene. Det lille elevråd har ikke holdt møde siden sidst.
b. Nyt fra personalet
Folkeskolereformen fylder sammen med drøftelser at den nye arbejdstidsaftale for
medarbejderne – det hele kombineret med at lave god daglig drift.
c. Nyt fra ledelse
Resultatet af personalets trivselsundersøgelse er på trapperne.
June Domar Tagmose ønsker at trække sig fra skolebestyrelsen og prioritere arbejdet i SFO-forældrerådet og i det fælles koordinationsudvalg. Det gør, at vi skal have
etableret et suppleringsvalg til bestyrelsen. HG sætter sig ind i reglerne og melder
ud til forældrene via Intra.
Ledelsen følger stadig op på byggeriet i indskolingen. Deadline er 1.dec., bestyrelsen orienteres, hvis deadline ikke holdes.
Internationale studerende, genbesøg til Singapore i uge 6, PB og en lærer deltager.
Juniortalent elever fra Malling Skole på Viby Gymnasium.
Vi ruller 14 indskolingsbørn ind jan. 14.
d. Nyt fra forældrene

61.

Ny Børn- og unge Rådmand på vej
Opmærksomhed på Temamøde om Unge og Alkohol, hvor rep. fra best, elevråd,
forældre og ledelse deltager.
Opfølgning på budget/regnskab, specielt i forhold til de midler, der var sat af til
supplement til personale-IT
Ivan fremlagde regnskab der viste et estimeret underskud på max 500 000,-kr. Der
anvendes fortsat 128 000,- kr. til indkøb af IT (jf. skolens udviklingsplan). Ledelsen/IT-udvalget beslutter, hvilke anskaffelser der prioriteres.

Udvikling:
62.

Temaer/interesseområder:
Kort oplæg om elementer i Folkeskolereformen v. HG (19.45- 19.55)
Derefter arbejdes der i de 3 arbejdsgrupper:
 Læringsmiljø/Folkeskolereform (understøttende undervisning, faglig
fordybelse/lektiehjælp, en længere og varieret skoledag): PB, Vibeke,
Per L, Kirsten, Bendt
 Kommunikation (drøftelse af dialogmødet med forældre, herunder oplæg evt. fra Skole og Forældre): Hanna, Malene, Sofie og HG
 Sundhed, kost, motion: Sanne, Niels, Trine; Sebastian
HG fremlagde centrale elementer fra Folkeskolereformen.
Gruppearbejde.
Opsamling på gruppearbejdet
Grupperne fremlægger mødets udbytte.
Sundhed, kost, motion:
Tema: trivsel
Arbejder med generelle principper for:
Søvn: Forventninger til elever/forældre
Kost: Forventninger til en sund madpakke
Principper for elevernes udgang (”sukkerkaravanen”)
Altså klare signaler til elever og forældre. Gruppen er klar med skriftligt oplæg til
næste møde.
Kommunikation:
Arbejder med planlægning af dialogmødet med forældre i januar.
Skal have formøde med oplægsholder/rep. fra Skole og Forældre den 12. dec.
Der skal laves en invitation til dialogmødet.
HG går til møde med Elevrådet og drøfter Folkeskolereformen.
Læringsmiljø/Folkeskolereform:
Debat om medarbejdernes rolle og bestyrelsens rolle i forhold til arbejdet med
folkeskolereformen.
Der er nedsat 2 arbejdsgrupper:
Lektiecafé / faglig fordybelse
Understøttende undervisning
Der skal ske en koordinering af medarbejdernes ideer og bestyrelsens ideer i forhold til udmøntning af Folkeskolereformen.

63.

Opsamling/evaluering af mødet
OK!

Ref. HG

