Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af mødet den 25.08.14 kl. 19.00 i skolens personalerum
Der serveres frugt, vand og kaffe/te
Afbud fra Per L, Susanne.
Fra ledelsen deltog Per B. og Hanne
Mødeleder:
1.

Kort præsentationsrunde

2.

Godkendelse af referatet fra mødet den 19.06.14
Udsat til næste møde

3.

Konstituering af formand og næstformand.
Per Lysgaard, formand
Malene Gade, næstformand
Alex Schmidt, suppleant
Hvem vil overgå fra suppleant til at være medlem valgt for 2 år?
Annemette Cramer Balle har været nødt til at trække sig fra bestyrelsen.
Gundhild Ravn indtræder i bestyrelsen for to år.
Jeanette Tikøb Lauritzen har også været nødt til at trække sig fra bestyrelsen.
Hanna Timmermann indtræder i bestyrelsen for to år.

4.

Godkendelse og prioritering af dagsorden
Dagsorden godkendt

Drift:
5.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Der er valg til elevråd i uge 36. Det er elever fra det store elevråd (7.-9. Årg) der sidder i bestyrelsen.
Kirsten Faddy er kontaktlærer for det lille elevråd (3.-6. Årg.) og repræsenterer dem i
skolebestyrelsen.
b. Nyt fra personalet
Godt med de nye arbejdspladser (møbler/indretning)
”Tryk på” med ar sætte reform tiltag i gang.
Bekymret for om der er nok forberedelsestid.
Vi er i opstartsfasen, lektiecafeen en god stund, men vi møder trætte børn.
c. Nyt fra ledelsen
Medarbejderne er mødt ind med god energi.
Vi er godt i gang.

Det nye ”mellemhold” er kommet fint fra start.
Vi modtager positiv respons fra forældre.
Har nogle orlovsansøgninger fra ansatte, som vi er ved at få besat.
Ny sekretær fra 1. okt. 14 - Gitte Viborg Schmidt-Nielsen, fra Odder.
d. Nyt fra forældrene


Drøftelse om, hvordan skolebestyrelsen kan sende spørgsmål/information ud til
forældregruppen. Kan klasseforældrerådene have en rolle?
Det kom forslag om:
- at bestyrelsens dagsorden skal sendes til alle forældre i beskedsystemet
fremover.
- at bestyrelsen fremover kan sende forslag til høring hos alle forældre
- at bestyrelsesrep. deltager i 1. forældremøde
Kommunikation mellem bestyrelse og forældregruppen skal på som punkt på
næste møde.



Der blev nævnt en forældrebekymring om: SFO Trinbrættet lever op til de udmeldte hensigter i praksis.



Der blev nævnt en forældrebekymring om: der er nok indhold i lektiecafeen



Det kom et ønske om:
- foto af lærerne på Intra
- tydelige ringetider på Intra
- årskalender på Intra

6.

Hvordan kommer den nye bestyrelse godt fra start?
a. Mødekalender, bilag: Skolens hjemmside/Forældre/sskolebestyrelse/mødekalender14-15
Nyt møde den 17.09, se i øvrigt vedhæftede bilag med mødedatoer for dette skoleår

b. Drøftelse/beslutning: Om vi skal have en skolebestyrelsestemadag. Hvem vil evt.
være med til at planlægge den?
Vi besluttede at bruge en lørdag – nemlig den 25. Okt. Planlægningsudv. nedsættes på næste
møde.

7.

Rammer for bestyrelsesarbejde
a. Styrelsesvedtægterne, bilag: Skolens hjemmeside/Om skolen/styrelsesvedtægter
b. Forretningsorden, bilag 1
Disse to bilag vil anvendes i forbindelse med temadagen.
HG har bestilt Håndbog for skolebestyrelser, til de nye i bestyrelsen. Vi drøftede om alle skulle

have en ny bog. Alex kom med flg. tilbagemelding dagen efter mødet:
Det meddeles hermed at Håndbog for skolebestyrelser kommer i en papirudgave i starten af september. Den vil også ligge som e-bog på Skole&Forældres hjemmeside, men allerede nu kan man
finde en alfabetisk opslagsbog (e-bog) på hjemmesiden.
(I giver mig næste gang besked om jeg skal bestille bøger til alle. HG)

Udvikling:
8.

Nedenstående punkter bæres fra den tidligere bestyrelse til denne bestyrelse. Vi skal drøfte, hvordan vi laver en god arbejdsproces.














Ønske om eleverne møder kl. 8.00, evt. allerede efter jul.
Samarbejde med BMI
Kostpolitik
Sukkerpolitik
Kantinedrift
Alkoholpolitik
Udgangstilladelsen for de ældste elever
Principper om forventninger til skole/hjemsamarbejdet
Principper for understøttende undervisning
Evaluering af reformtiltag 14/15
Evaluering af placeringen af konfirmationsforberedelsen og placering af den fremover
Opfølgning på ”leg og lær, træningstid, studietid og konsekvenserne for SFO
På næste møde skal vi påbegynde drøftelsen af:
Ønske om eleverne møder kl. 8.00,
Oplæg om kostpolitik, kantinedrift m.v.
Kommunikation mellem bestyrelse og forældregruppen
Nedsætte:
Planlægningsudvalg til skolebestyrelsestemadagen i okt.

9.

Evaluering af mødet

