Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af mødet den 14.01.15 kl. 19.00 i skolens personalerum
Afbud fra: Malene, Dagmar og elevrepræsentanterne.
38.

Godkendelse af referatet fra mødet den 15.12.14
Referatet er godkendt, det skal noteres at der også var afbud fra Alex.

Drift:
39.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Intet.
b. Nyt fra personalet
Tilbagemelding fra personalet i de tre afdelinger om, hvordan man på nuværende tidspunkt oplever bevægelse og lektietid:
Indskolingen.
Bevægelse: Der er brugt meget tid på forberedelse af børnene til bevægelse.
Børnene er glade for bevægelse. 90 % af tiden er de udenfor. Der er mange
børn pr. pædagog. Der afprøves forskellige lege. Organiseringen er blevet
bedre nu (efter 5 mdr.)
Leg og lær: Frustration mellem koordinering mellem holdlærerne og AIlærerne. Der er god ro i klassen, og der prøves forskellige former af. Der opleves et
dilemma mellem forældre og lærere i forhold til ansvar.
Mellemtrin.
Bevægelse: Gåbåndet er blevet flyttet og der er også åbnet for at lave andre
former for bevægelse. Lærerne ønsker yderligere inspiration.
Træningstid: Eleverne laver lektier, og er generelt ikke interesseret i ekstra
faglig træning. Det er svært at afstemme lektiemængden i forhold til placering
af træningstiden. Der er ideer til strukturændringer.
Udskolingen.
Bevægelse: Eleverne er glade for det. Personalet efterlyser inspiration.
Studietid: De elever der anvender tilbuddet er glade for det. Det er meget
skiftende, hvor meget de bruger det. Strukturen er god – lærerne kunne ønske, at der var flere der kom til studietid. Specielt de svage elever. 7. årgang
er den årgang, hvor der kommer flest fra. Naturfag er meget besøgt.
c. Nyt fra ledelsen

HG orienterede om personaleønsket om at bestyrelsen skulle søge sponsormidler til flere bærbare elevcomputere.
Gåbusprojektet er nu i opstartsfasen. To ruter - syd og nord. Der bliver behov
for at bestyrelsen hjælper med at motivere, så vi får nok ”passagerer.”
Vi søger ikke dispensation fra Folkeskoleloven vedr. karaktergivning på 7. årgang. BU har undersøgt sagen, og vurderingen er, at det ikke vil være muligt,
at få en dispensation igennem.
Vi er en del af UVM´s udviklingsprogram: ”Fokus på læringsmålsstyret undervisning" her i foråret. Vi deltager i udviklingsprogrammet med dansk og matematik på alle klassetrin og de naturfaglige fag og de humanistiske fag på
mellemtrinnet og i udskolingen.
d. Nyt fra forældrene
Per L mindede om dialogmødet med forvaltningen den 15.01.
e. Nyt fra Skole og forældre
Alex er en del af hovedbestyrelsen.
Skole og forældre har mange udvalg med kontakt til UVM.
40.

Plan for skolebestyrelsesmøderne fra jan. til juni 2015
Overblik over bestyrelsesopgaver der venter. Per L fremlagde en aktivitetsplan,
der vil blive sendt til medlemmerne. På mødet den 28. april skal lektionsplanen
godkendes.

41.

Orientering om planer for klassesammenlægning på nuværende 8. årgang.
PB begrundede klassesammenlægningen og fremlagde en procesplan.
Principperne afviges på flg. punkter.:
”Denne beslutning sendes til forældrene via postvæsenet inden børnene orienteres”.
”Der arrangeres en aktivitetsdag inden sommerferien, hvor eleverne i de nye
klasser skal samarbejde på forskellig vis. Lærerne iagttager og vurderer om der
er behov for justering af klassesammensætningen.”

42.

Forslag om dialogmøde for forældregruppen 02.06.15.
På mødet kunne vi fremlægge de ændringer evalueringen af folkeskolereformen
(på Malling Skole) har medført og orientere om, hvordan elevernes skoledage vil
struktureres i skoleåret 15/16.
Forslaget er godkendt.

43.

Fællesbladet.
Deadline 16.feb. Alex og Per L skriver en artikel om forældrenes ansvar i forhold
til skolen. Der gøres også reklame for arrangementet den 23. april med Jens Andersen.

44.

Er der ønske om fælles kompetenceudvikling for skolebestyrelserne for
de 6 skoler på område Oddervej?
Bestyrelsen ønsker et arbejdende temamøde, gerne med et fagligt input. Fokus
på Udvikling og erfa.

Udvikling:
45.

Principper for forventninger til forældrenes ansvar i
hjem/skolesamarbejdet.
Per L orienterede om udkastet.
Vi arbejder videre med 2 principper:
1. De gældende skole/hjemprincipper
2. Principper for forventninger til forældrenes ansvar i hjem/skolesamarbejdet.

46.

Arbejde videre i nedenstående to grupper ud fra mottoet ”Der skal ske
noget!”:
1. Udvalg for kortsigtede løsninger for kantinen.
2. Udvalg for langsigtede (politiske) løsninger for kantinen.
Udsættes til næste møde.

47.

Evt. og evaluering af mødet
Ønske om at vi fremover flytter møderne fra onsdage – HG udsender forslag til
ændringer.

