Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af mødet den 15.12.14 kl. 19.00 i skolens personalerum
Afbud fra: Alex,Niels, Per B, Bendt, Gunhild, Sebastian og AnneSofie.
31.

Godkendelse af referatet fra mødet den 20.11.14
Referatet blev godkendt

Drift:
32.

Orientering fra interessenterne:
a. Nyt fra elevrådet
Det lille elevråd har drøftet forslaget om ændret morgenmødetid, KF har noterne
fra mødet, generelt var det ikke et ønske.
b. Nyt fra personalet
Århusaftalen er blevet evalueret og justeret, ændringerne træder i kraft næste
skoleår og skal indarbejdes i forbindelse med det.
c. Nyt fra ledelsen
To lærere har haft orlov og vender nu tilbage.
Orientering om ledelsens arbejde med at skrive LUP for Malling Skole
(LokalUdviklingsPlan) ud fra udviklingspunkterne fra kvalitetssamtalen.
Resultatet af personalets trivselsundersøgelse er nu kommet, der er flere røde og
gule felter end sidst – disse relateres i høj grad til centrale forhold. Der er en klar
procesplan for, hvordan arbejdet trivselsundersøgelsen skal forløbe.
d. Nyt fra forældrene
Der er kommet en tilbagemelding fra forældre-arkitekterne, der er ved at tegne og
kontakter bestyrelsen efter jul.
Trafik, Per L har ingen konkrete tilbagemeldinger.
Vedr. fælles kompetenceudvikling af skolebestyrelser for område Oddervej. Der
foreslås generel ERFA mellem skolerne (på konkrete forhold), der skal evt. udarbejdes
en Top 3 liste. Dette punkt skal på dagsordenen til januarmødet.
e. Nyt fra Skole og forældre
Intet.

33.

Overblik over bestyrelsesopgaver der venter.
Bestyrelsen ønsker en status over, hvordan personalet på nuværende tidspunkt
oplever bevægelse og lektietid. Tilbagemeldingen fra personalet skal være klar til
januarmødet under punktet ”Nyt fra personalet”
Formandsskabet præsenterer en plan for resten af skoleårets bestyrelsesmøder på
januarmødet.

Udvikling:

34.

Drøfte udkast til høringsbrev vedr. ændret mødetidspunkt, bilag 1
Høringsbrevet blev tilrettet og HG sender det ud i begyndelsen ag januar.

35.

Principper om forventninger til skole/hjemsamarbejdet, bilag 2
Dialogmøder med forældrene i april, HG undersøger foredragsholder psykolog Jens
Andersen.
Fælles drøftelse af forslag til principper om forventninger til forældrenes ansvar i
hjem/skolesamarbejde med afsæt i det udsendte bilag. HG udarbejder et forslag, der
kan arbejdes videre med
Indhold til næste Fællesblad besluttes på januarmødet, der er deadline 16.feb.

36.

Arbejde videre i nedenstående to grupper ud fra mottoet: ”Der skal ske noget!”:

Punktet udsættes.
37.

Evt. og evaluering af mødet
Fint møde – alle ønskes god jul!

