Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af mødet den 28.04.15 kl. 19.00
Afbud fra elevrådsrep.
64.

Godkendelse af referatet fra mødet den 19.03.15
Referatet blev godkendt

Drift:
65.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Ikke afholdt møde siden sidste skolebestyrelsesmøde
b. Nyt fra personalet
Fagfordeling. Det gennemsnitlige lektionstimetal hæves med 0,2 til 27, det bekymrer.
c. Nyt fra ledelsen
Der skal tilrettelægges et suppleringsvalg til skolebestyrelsen.
Niels Tange Møllmann´s børn flytter skole.
Susanna Maria Jensen er nødt til at prioritere sin tid
Hanna Timmermann´s barn skal på efterskole til august.
HG udarbejder i samarbejde Malene og Per L en tids- og procesplan for suppleringsvalget, denne
lægges på Intra. Alle forsøger at finde kandidater.
Gå-bussen ”kører” rigtig godt, vi har ventelister.
Medudvalget har været på pligtigt 2-dagskursus – udbytterigt.
Vi tilbyder valgfag i samarbejde med Beder Skole – mange spændende fag.
Haver til maver på mellemtrinnet skal fortsætte skoleåret 15/16
d. Nyt fra forældrene
Sponsorarbejdet – Hanna og Gudhild har sendt 4-6 ansøgninger om sponsormidler til IT
Høringssvar om forslag til udmøntning af effektiviseringer i Børn og Unge i 2016-2018. Input kan
sendes til Per L, der sammen med Kirsten F skriver bestyrelsens svar.
Trafik – der sendes brev til forvaltning vedr. ”Privat sti” fra sydbyen (Per L). I næste Fællesblad er
der også en artikel om trafik, skrevet af Per L. Der blev gjort opmærksom på disharmoni i skiltningen på Lundshøjgårdsvej.
e. Nyt fra Skole og forældre
Har fokus på trivsel – 3 mill. fra UVM

Udvikling:
66.

Fremlæggelse af evalueringen af 1.år med Folkeskolereformen bilag 3, v. Mette Kierbye Hansen

Mette fremlagde evalueringsresultaterne. Et flot og gennemarbejdet materiale. Stor tak til Mette fra
bestyrelsen!
Drøftelse af evalueringsresultatet,
Evalueringsresultatet vil danne grundlag for drøftelser i skolens afdelinger. Drøftelser der vil medføre
forslag til en justering af strukturen/indholdet i elevernes skoledag i skoleåret2015/16.
Endvidere skal Mette fremlægge evalueringsresultatet til dialogmødet med forældre den 2. juni.
Bestyrelsen vil også anvende evalueringsresultatet ved udarbejdelse af principper for understøttende
undervisning.

67.

Budget for 2015 herunder drøftelse af ledelsens forslag til besparelser, bilag 4
Ledelsens budgetoplæg blev drøftet. Bestyrelsen vurderede at budgettet var for stramt.
Efter en lang drøftelse besluttede bestyrelsen at lukke kantinen. Kantinen har gennem flere år givet et
underskud på 180.000 kr. pr. år. Personalet i kantinen har gjort en stor indsats for at nedbringe det
underskud. En indsats bestyrelsen i høj grad værdsætter. Bestyrelsen ønsker fortsat, at børnene skal
kunne købe mad og frugt på skolen – men uden at det går ud over skolens budget. Derfor skal ledelsen nu undersøge, hvilken løsningsmodel (en ”kantineløs” og økonomineutral løsning) der vil være
brugbar for Malling Skole.
Der blev lavet flg. budgetkorrektioner:
Der sættes 400 000 kr. af til afdrag på gæld.
Der sættes 80 000 kr. af som ”buffer” – bestyrelsen ønsker, (hvis det er økonomisk muligt) at disse
midler bruges til kompetenceudvikling af personalet.
Budgettet blev derefter vedtaget.

68.

Lektionsfordelingsplanen for 15/16, bilag 5
Lektionsfordelingsplanen blev godkendt

69.

Opfølgning på dialogmødet om forælderens ansvar i samarbejdet mellem hjem og skole.
Hvad hørte vi?
Justering af 1. udkast til principper om forælderens ansvar i samarbejdet mellem hjem og skole,
Bilag med noterne fra mødet blev omdelt.
Punktet udsættes til mødet i maj.

70.

Evt. og evaluering af mødet
Planlægning af dialogmødet i juni, flg. er i arbejdsgruppen: Alex, Malene, Dagmar og HG
Høringssvar: Per L og Kirsten F

Huskepunkter til maj mødet: Udvikling af kantine, principper for understøttende undervisning, dialogmødet i juni,
m.v.

