Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af mødet den 17.02.15 kl. 19.00 i skolens personalerum
Afbud fra Hanna; Niels og Kirsten
48.

Godkendelse af referatet fra mødet den 14.01.15
Referatet blev godkendt.

Drift:
49.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Elevrådet har også evalueret de nye elementer fra reformen. Bl.a. fremkom ønske om
mere bevægelse og ønske om at studietiden lå tidligere på dagen.
Det lille elevråd har arbejdet med kantine, de er kommet med en række forslag , der
blev givet til Udvalget for kortsigtede løsninger for kantinen.
b. Nyt fra personalet
Intet.
c. Nyt fra ledelsen (BMI kontakt vedr. basket)
2. Runde af MUSsamtaler er nu i gang, bl.a. med fokus på kompetencedækningen.
Tids/procesplan for planlægningen af næste skoleår er udarbejdet.
Personalet kommer løbende med små supplerende tiltag/ideer til forbedring af undervisningen ud fra reformtænkningen.
BMI kontakt vedr. basket – et godt tilbud, som vi i dette skoleår vil afprøve på 3. årgang.
d. Nyt fra forældrene
Per L refererede dialogmødet med Rådmanden.
Aftale hvem der planlægger Jens Andersens arrangementet:
Alex, HG og så spørger vi Niels, om han vil være med.
Hæftet: Skolebestyrelsens arbejde – elevernes læringsudbytte blev omdelt.
e. Nyt fra Skole og forældre, Alex
Omtalte et tiltag der er på vej: DM i skoleudvikling

50.

Ekstraordinær kvalitetsrapport (I fik den tilsendt 27.01.15)
HG gav en kort gennemgang af Malling Skoles resultater fra kvalitetsrapporten.
Ledelsens udkast til udtalelse blev drøftet og justeret. Evt. tilføjelser sendes til HG inden
på fredag den 20.02 kl. 12, derefter sendes udtalelsen til BU.

51.

Konfirmationsforberedelse
a. kort respons fra personalet – hvordan har dette års placering af konfirmationsforberedelsen fungeret?
PB havde talt med lærerne i udskolingen, der ønsker at den nuværende ordning skal fortsætte. Det støtter bestyrelsen.
Anne Sofie, spørger eleverne på 7. Årgang og bringer deres respons til HG inden den
27.02., hvor PB og HG har møde med præsterne den 27.02.15.

52.

Kompetenceudvikling for skolebestyrelserne for de 6 skoler på område Oddervej? Et konkret forslag er under udarbejdelse.
Bestyrelsen er interesseret, men kan som udgangspunkt, ikke finde tid til det inden sommerferien. HG orienterer områdechefen.

Udvikling:
53.

Forberedelse af næste års budget.
Inspiration til, hvilke områder bestyrelsen ønsker, skal prioriteres i næste års budget/ønsker at høre mere om i forbindelse med budgetlægningen.
Inventar, vedligehold
Undervisningsmidler – prioritering
IT til elever
Vikardækning, kompetencer
Specialundervisning, støttecenter, mini- og mellemhold
Det håndværksmæssige versus det akademiske i skolen
Vægtningen af lærere og pædagoger i den understøttende undervisning
Bevægelse i den faglige undervisning eller i den understøttende undervisning
Valgfagsrækken, bruger vi eksterne undervisere med specielle kompetencer
Midler til salatbar/kantine

54.

Kantine
Arbejde videre i nedenstående to grupper ud fra mottoet ”Der skal ske noget!”:
1. Udvalg for kortsigtede løsninger for kantinen (det lille elevråd har ideer).
Madkultur – kantinen skal være et sted der er rart.
De store børn som hjælpere i boden/rollemodeller
Salatbar – OK fra brandtilsynet, nu undersøges muligheden for køb af kølemontre.
Skal bestyrelsen udarbejde principper for håndtering af mad?
Janni og gruppen holder møde.
2. Udvalg for langsigtede (politiske) løsninger for kantinen. Her drøfter vi
det projekt arkitekterne har fremsendt.(I fik det tilsendt den 26.01.15)
Arkitekterne inviteres til møde med gruppen i begyndelsen af marts, her afklares
rettighederne til det materiale de har udarbejdet.
Der skal laves en projektbeskrivelse, evt. involvere forældre med en innovativ tilgang.
Findes der fontsmidler?
Vi vil invitere efterfølgende områdechef og leder af planlægningsafdelingen til et
møde med bestyrelsen, så vi han få vejledning til den videre proces i forvaltningen
og det politiske system.

55.

Nedsætte interessegruppe, der vil arbejde med søge sponsormidler til IT
HG skriver et brev på vegne af bestyrelsen hvor sponsormidler til IT efterlyses.
Gundhild er bestyrelsens kontaktperson på det her initiativ….måske vil Hanna være med?

56.

Principper for holddannelse
Ledelsen samler notatet og principforslaget til et forslag som drøftes på næste møde.

57.

Evt. og evaluering af mødet

