Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat fra mødet den 27.08.15 kl. 19.00 i skolens personalerum
Afbud fra: Dagmar, Annie, Per B og elevrådsrep.
85.

86.

Velkommen i skolebestyrelsen


Orientering om mødeform og ramme



Kort præsentationsrunde

Godkendelse af referatet fra mødet den 15.06.15
Referatet blev godkendt, HG sender det til de nye medlemmer.

87.

Godkendelse og prioritering af dagsorden
Godkendt med en tilføjelse til punkt 88, e. Nyt fra Skole og forældre

Drift:
88.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Valg den 4. sep.15
b. Nyt fra personalet
Orientering om skolestart fra Ditte og kort orientering fra Kirsten.
c. Nyt fra ledelsen
God skolestart – personalet leverer en fokuseret indsats og de nyansatte er godt i
gang. Personalet har fået oplæg om ADHD, autisme + bevægelse+ det nye fag i udskolingen Livsmestring. Gåbussen er nu køreklar.
d. Nyt fra forældrene
Spørgsmål om der er udmeldinger i SFO. Spørgsmål om lektier.
Diskussion om kommunikation på Intra.
e. Nyt fra skole og forældre
Kort orientering.

89.

Hvordan kommer den supplerede bestyrelse godt fra start?
a. Mødekalender, bilag 1/ Skolens hjemmside/Forældre/skolebestyrelse / mødekalender 15/16,
OBS på:


Ændring fra 26.05 til den 19.05, den rette mødekalender ligger nu på skolens
hjemmeside



Inspirationsworkshop for skolebestyrelserne tirsdag d. 20. oktober 2015, kl. 17
– 20 på SOLBJERGskolen. Programmet og tilmeldingsfrist fremsendes ultimo
august.
Det kan betyde, at vi skal finde tid til et ekstra bestyrelsesmøde i okt.

HG udsender programmet straks skolen modtager det og melder hele bestyrelsen til.
b.

Styrelsesvedtægterne, bilag: Skolens hjemmeside/Om sko-

len/styrelsesvedtægter
Kort orientering.
c.

Kort Intro

Per L. sender de anvendte slides til bestyrelsen.
Udvikling:
90.

Forældretilfredshedsundersøgelsen 2015
Hver skole må indsende tre lokale spørgsmål. To fra de udsendte kataloger og et vi
selv formulerer. Formålet er, at gøre undersøgelsen så relevant og brugbar så mulig.
Vi besluttede flg. spr. som HG sender ind:

91.



Skolens indsats for at skabe et godt klima i klassen



Trafiksikkerheden på vejen mellem dit barns skole og hjem



SFOens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad

Kantine.
a. Status fra Ivan
En række muligheder undersøges for at kunne etablere en udgifts neutral
kantine. Har endnu ikke fundet noget.
Personalet oplever mere ro og hygge i spisepausen, nu hvor eleverne har
madpakke med.
b. Hvad gør vi på den korte og den lange bane?
Skal vi have et tilbud på den korte bane? - en overvejelse.
Der arbejdes videre med planer om at få etablere en stor kantine.

92.

Hvilke opgaver har vi med fra sidste år?
Trivselsorganisation/forældresamarbejde
Evaluering af reform år 2
Sponsorater
Trafik – skolevej
Kantine
Opfordring til at læse referatet fra sidste møde i skoleåret 14/15 – her er
punkter vi skal huske.
På næste møde kan denne liste suppleres, så opfordring til at medlemmerne
overvejer andre punkter

93.

Evaluering af mødet

