Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af mødet den 17.09.14 kl. 19.00 i skolens personalerum
Afbud: Kirsten, Sebastian, Anette og Sanne(er suppleant)
10.

Godkendelse af referatet fra mødet den 19.06.14 og fra mødet den 25.08.14.
Begge referater blev godkendt.

Drift:
11.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Velkommen til Anne Sofie Miltoft 7.x.
To spørgsmål:
Er det muligt, at udskolingen får køleskabe til madpakkerne?
Kan boden holde åben i 3. pause?
- Begge spørgsmål bæres ind i temadrøftelsen om kost og kantine.
b. Nyt fra personalet
Der arbejdes på højtryk, folk knokler. Fortsat bekymring i forhold til forberedelsestiden
og administration af de 215 timer.
c. Nyt fra ledelsen
Administrative fællesskaber, dagtilbudslederen skal i fremtiden have kontor på skolen,
der sættes gang i proces.
HG afholder MUS med lærergruppen inden uge 42, bestyrelsen kan efterfølgende få en
kort opsamling på personalets trivsel.
En del ny- vikaransættelser, tre har søgt orlov, en fået lederjob, to søgt nedsat tid og
en langtidssyg.
Vi har fået ny dygtig psykolog, deles med to andre skoler.
Vi har nu kontakt til frivillige, så der kommer ekstra hjælp i træningstiden og i leg og
lær.
Lærere på linjefagsuddannelse arrangeret af BU, forventningerne har ikke været
afstemt forinden, det giver frustration.
Status på børnetal i SFO, to udmeldinger en på 3. årg. og en på 4. årg.
SFO overvejer løbende deres tilbud. Hvad er børnenes behov? Bestyrelsen ønsker at
følge udvikling.
d. Nyt fra forældrene


”Skolebestyrelsernes dag den 7. okt. kl. 17- 21 i NRGI Arena
HG melder 4 personer til, hvis flere ønsker, kan I kontakte HG.



Ændring i mødeplanen: Mødet mellem skolebestyrelse og SFO-forældrerådet
flyttes derfor til 29.10 kl. 18.30 - 20.00 (der serveres et let måltid). Fra kl.
20.00- 21.30 holdes ordinært skolebestyrelsesmøde.



Møde for evalueringsgruppen for skolereformen
HG sender mødetidspunkt til Hanna, Per L, og Per B



Henvendelse med ønske om, at vi anvender Østergårds vej til motionsdagen,
for at støtte det arbejde der foregår for at få sti fra Solbjerg ned til vandet. HG
taler med planlægningsgruppen vedr. motionsløbet.



Jens Andersen er en god oplægsholder for forældre. ”Den usynlige
klassekammerat.”

12.

Fremlæggelse af procesplan for drøftelserne af ændret morgenmødetidspunkt
Procesplan godkendt, lægges ud under Fra skolebestyrelsen på hjemmesiden.

13.

Hvem vil sidde i ansættelsesudvalget
Vi skal holde ansættelsessamtaler den 22.09 kl. 17 og frem til?
Tidligere har bestyrelsen haft to repræsentanter i ansættelsesudvalget.
Malene og Hanna deltager i ansættelsessamtalerne.

Udvikling:
14.

Skolebestyrelsestemadagen den 25.10. Planlægningsudvalg nedsættes.
Alex, Malene og Per L. HG er behjælpelig med det praktiske.

15.

Malling Skoles kostpolitik, kantinedrift, forventning til elevmadpakker m.v.


Oplæg
Niels gjorde rede for tanker, der tidligere har været vendt i bestyrelsen ud fra flg.:
Skolens kostpolitik
Kantineforhold – på den lange og den korte bane
Kommunikation til forældre – forventningsafklaring (skolens DNA)



Status på kantineforhold område Oddervej
Ivan gav en status, bilag blev udleveret og sendes med referatet



Introduktion af bestyrelsens procesplan
Hanna fremlagde procesplanen og redegjorde for intentionerne bag planen.



Gruppearbejde



Plenum
Der blev nedsat to udvalg.
Udvalg for kortsigtede løsninger for kantinen.
Niels, Gunhild, Dagmar, Ivan, Janni og rep. fra elevrådet.
Ideer: Salatbar – prøveperiode 3 mdr., automater med sunde snacks, eksterne
firmaløsninger, sælge varer ovre i indskolingen
Udvalg for langsigtede (politiske) løsninger for kantinen.
Malene, Per L, Hanna og Hanne
Hanne efterlyser frivillig uforpligtende arkitekthjælp i forældregruppen.
Ideer: Udarbejde projektbeskrivelse med indtegnede skitser af et skoletorv på
Malling Skole med kantine, samle de pædagogiske visioner, inddrage krav om
effekt fra Folkeskolereformen, arbejde på politisk bevågenhed, skal der søges
fonde?

16.
Ref.

Evaluering af mødet
HG

