Skolebestyrelsen
Malling Skole
Referat af mødet den 27.05.14 kl. 19.00 i personalerummet

Velkomst v. mødelederen
95.

Godkendelse af referatet fra mødet den 28.04.14
Referatet blev godkendt.

DRIFT:
96.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Yngste:
Ønske om handsker og hårnet for personalet i Minikantinen
Ønsker flere skraldespande
Ønsker graffiti væg, for at undgå graffiti på gangene
Gårdvagtsplan spørgsmål til PB
Asfalt i boldgård
Sneregler spørgsmål til PB
Pige og drenge toiletter (har selv sat skilte op)
Drøftet god toiletadfærd i klasserne
Ældste:
En rigtig god elevfest!
Har drøftet inddragelse af udgangstilladelse, behandles under punkt 102
b. Nyt fra personalet
c. Nyt fra ledelse
Status på planlægningen af næste skoleår, går fremad, forventer at sende skema
med eleverne hjem inden ferien
Orientering om ansættelser:
Kathrine: skal undervise i matematik, engelsk, idræt, historie primært mellemtrin/indskoling
Jens: skal undervise i matematik, dansk, musik, N/T primært mellemtrin/indskoling
Anette A: Specialundervisning (”Mellemholdet”) dansk og matematik
Ledelsen beskriver ønsket om frivillig hjælp og sender opslaget ud
Referat af kvalitetssamtalen, se bilag. God samtale/proces. Rep. fra BU var godt forberedte. Ingen tilsynspunkter. To udviklingspunkter:
Udvikling af læring
- læringsmål
- IT-didaktik

-

Løfte den nederste fjerdedels gennemsnit

Klar Kommunikation
- Forventningsafstemning imellem skolens interessenter (lærer, elever, forældre g ledelse)
- Fra ydelsesperspektiv til opgaveperspektiv

97.

d. Nyt fra forældrene
FU-høringssvar er sendt. Drøftelse om placering af konfirmationsforberedelsen, vigtigt at ledelsen sender skrivelse i morgen (inden 01.06).
Opfølgning på reformforældremødet, flot fremmøde ca. 140 forældre. Forslag om at
eleverne møder kl. 8.00 – sættes på dagsorden på aug. mødet. Ledelsen har inden
mødet i august afklaret praktiske problemstillinger ved evt. ændret mødetidspunkt.
Kandidater til den kommende skolebestyrelse, nu 11 kandidater, møde den 02.06
Forslag til mødekalender for skolebestyrelsen næste skoleår, se bilag
Mødeplanen godkendt af denne bestyrelse, skal med på mødet den 2.juni. Forslag
om en Introlørdag i slut sep. (dagen kan indeholde sep. mødet, personalet kun deltage i udviklingsdelen).

Udvikling:
98.

Folkeskolereformen
Drøftelse af udkast til principper for elevernes adgang til i begrænset omfang at opfylde
deres undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole eller
ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, se bilag Skolebestyrelsen lokaler rammer og
muligheder, side 14
Forslaget fra BU anvendes med en tilføjelse om, at der skal forelægges en særlig plan, elitehandleplan svarende til ESA klasserne.
Vedr. musikundervisning, der skal ligeledes forelægge en handleplan.
Principperne fremlægges og godkendes på næste møde.

99.

Folkeskolereformen
Drøftelse med henblik på at udarbejde principper for skolens samarbejde med lokalsamfundet
 Hvilke forventninger har vi til samarbejdet?
 Muligheden med et eksternt medlem af skolebestyrelsen
 Hvilken ekstern profil vil berige udviklingen af Malling Skole /Malling Skoles bestyrelse?
Der tages afsæt i forslaget fra BU med en tilføjelse fra vore sponsorprincipper.
BMI kan evt. deltage som gæst. Formandskabet tager initiativ til et møde med rep. fra BMI.
Principperne fremlægges og godkendes på næste møde.

100. Folkeskolereformen
Tilbud om faglig fordybelse/lektiehjælp
Indtil næste folketingsvalg er tilbuddet frivilligt.
Hvordan får vi dette nye tiltag ”løbet godt i gang?”
Elev-og forældreinformation
Hvordan laver vi framelding/tilmelding?

Skolen sender inden sommerferien en beskrivelse af ”leg og lær”, faglig fordybelse på mellemtrinnet(får ny titel) og ”studietid” til forældre og elever. Det skal være tydelige begrundelser for, hvorfor forældre og børn skal vælge tilbuddet. Bestyrelsen giver sparring på skolens udkast.
Vi anvender 10 ugers tilmelding med skriftlig framelding, som når en elev i øvrigt skal have
fri.
Udskolingen drøfter muligheden for at eleverne kan køre hjem, når de har fået den sparring/hjælp de har behov for.
101. Folkeskolereformen
Evaluering af elementer af folkeskolereformen år 1.
Arbejdsgruppen (Per L, Hanna, Per B og HG) har holdt møde med evaluator lærer Mette Kierbye Hansen.
Kort orientering og brainstorm med bestyrelsen.
Udsat til næste møde.
HG hilser ME og fortæller, at bestyrelsen ser frem til samarbejdet.
102. Drøftelse af forslag om ændring af de store elevers udgangstilladelse.
Hvilke tiltag skal der til, hvis udgangstilladelsen inddrages?
Det forventes at sundhed/motion/kostpolitik bliver et tema i det nye skoleår
Vi fik referat fra elevrådets drøftelse, Sofie sender dette referat til HG.
Dette punkt henleder opmærksomheden på vores kantinedrift.
Punktet tages op igen.
103. Evaluering af mødet

