Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af mødet den 26.01.16 kl. 19.00
Afbud: elevrådsrepræsentanterne og Faouzi
Ændring til dagsordenen: Punkt 123 Mantine /mad udsættes.
I stedet bliver punkt 123: Procedure for ansættelse af skoleleder.
117.

Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til indstilling om ansættelses af pæd. leder for
0.- 4. Klasse ved Malling Skole.
Hanne fremlagde ansættelsesudvalgets indstilling af Mette Back-Kristensen til jobbet som
pædagogisk leder for 0. -4. årgang. Der var et enigt ansættelsesudvalg bag beslutningen.
Bestyrelsen er enig i ansættelsen. Mette tiltræder 01.03.16.

118.

Godkendelse af referatet fra mødet den 14.12.15
Referatet blev godkendt.

Drift:
119.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Lille elevråd har drøftet sne-regler.
b. Nyt fra personalet
Personalet er optaget af ny ledelse. Alle signalerer hjælpsomhed i forhold til overgangen mellem to ledere.
Kenneth Hansen er blevet genansat i SFO.
c. Nyt fra ledelsen


Hanne orienterede om sin beslutning vedr. jobskiftet.



Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har nu godkendt vores ansøgning om deltagelse i rammeforsøg med konfirmationsforberedelse i tid afsat til
den understøttende undervisning i op til to timer ugentligt på 7. klassetrin. Forsøgsgodkendelsen er givet for skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 og
2018/19.



Respons til Rådmanden om p.g.a. det lave deltagerantal til dialogmødet. Bestyrelsen spørges om flg.: Har vi overset de mest relevante temaer? Er tidspunktet ubekvemt? Skal formen være en anden, eller er der noget helt fjerde på
spil?
HG sender et svar fra bestyrelsen i Malling. Et ønske om reel dialog med det
politiske niveau og ingen faglige oplæg fra div. instanser. Mødet anbefales holdt
i BU´s bygning på Grøndalsvej.



Ledelsen forbereder klassesammenlægning på kommende 8. årgang og kommende 9. årgang. Procesplan er under udarbejdelse.



Planlægning af næste skoleår påbegyndes.



Skole og forældres hæfte 4 om Principper til styring af skolen blev udleveret.

d. Nyt fra forældrene


Per L orienterede om den skrivelse, der var sendt til områdechefen vedr. overflytning af skoleleder.



Endvidere har Per L samlet Malling Skoles respons på Solbjerg-mødet for skolebestyrelserne i område Oddervej – det er sendt til de 5 andre bestyrelser og
områdechefen.



Bestyrelsen spurgte til personalets sygefravær, ledelsen sender information til
alle forældre.

e. Nyt fra Skole og forældre.
Alex orienterede:
-

om Vidensseminar den 12.03.16 kl. 10 -16 i Silkeborg. Der er 4 pladser, tilmelding til Alex.

120.

-

om en skabelon, der kan anvendes når skolebestyrelsen fører tilsyn.

-

Div. kurser arrangeret af skole og forældre.

Opfølgning på kvalitetssamtalen
Det endelige referat er endnu ikke klar, det udsendes senere.
Bestyrelserep. oplevede at kvalitetssamtalen var præget af god dialog og grundig gennemgang.
Der blev aftalt 3 udviklingspunkter inden for flg. områder:
1. Udvikling af læring – Læringsmålsstyring
2. Samarbejde med forældre – det forpligtende fællesskab…. samskabelse, kommunikation.
3. Motion og bevægelse
Der blev aftalt 1 tilsynspunkt:
Økonomi.

121.

Principper for holddannelse
Gruppearbejde med afsæt i BU´s forslag til principper.
På næste møde drøftes det forslag til principper, som ledelsen har udarbejdet efter gruppearbejdet, det er sendt med referatet som bilag.

122.

Præsentation af lærergruppens udkast til principper for brug af mobiltelefon på
Malling Skole, evt. afklarende spørgsmål.
Kirsten orienterede om det grundlag lærerne havde udarbejdet forslaget til principperne
ud fra.
Punktet kommer på til egentlig behandling næste gang,

Udvikling:
123.

Ansættelse af skoleleder på Malling Skole
Per B orienterede om det planlagte ansættelsesforløb.

Der er møde mellem områdechef og skolebestyrelsen onsdag den 3. feb. Kl. 17.00
124.

Evt. og evaluering af mødet

