Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af mødet den 11.02.16 kl. 19.30 – 21.00
Fra bestyrelsen var der afbud fra; Per L, Malene, Gunhild, Birte, Anni(sup), Faouzi sup).

124.

Godkendelse af referatet fra mødet den 26.01.16
Referatet godkendt

Drift:
125.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Det lille elevråd holder først møde i uge 8 eller 9.
Det store elevråd efterlyser bedre stole. Måske skulle man invitere en fysioterapeut, så
eleverne kunne lære at indstille stolene korrekt.
b. Nyt fra personalet
SFO: Fokus på at skulle indføre den strukturændringen af børnenes dag, der er
udmeldt i indskolingen. Optaget af effekten. Ser frem til at byde den nye leder
velkommen, det tegner godt, god stemning. Konstruktivt arbejde med APV´en.
Undervisningen: Optaget af arbejdet med APV´en. Glæder sig til at byde den nye
pæd.leder velkommen og er optaget af at skulle have ny skoleleder. Drøfter
muligheden med tovoksen-ordningen som et pædagogisk tiltag, der vil kunne afkorte
skoledagen. Dette ønskes på som punkt til næste bestyrelsesmøde. Endvidere bruges
tid på planlægningaf næste skoleår.
c. Nyt fra ledelsen
Tagrenovering af indskolingstag juni – aug. 2016., budgetforlig høring medio marts til
medio april. Aftale om konfirmationsforberedelse 16/17 er på plads.
d. Nyt fra forældrene
Opmærksomhed på forældrenes brug af Intra til indbyrdes kommunikation. Der er
brug for retningsgivende principper. På næste bestyrelsesmøde sættes det på som
punkt. Det nuværende kommunikationsprincip skal uddybes.
e. Nyt fra Skole og forældre
Alex fortalte om temadag ”Principper og tilsyn” i Silkeborg den 12. marts kl. 9-16,
Malling Skole har 5 pladser. Mere info og mulighed for tilmelding på Skole og
forældres hjemmeside.

126.

Principper for holddannelse
Drøftelse, den sidste ”dot” skal fjernes. Principperne blev godkendt, HG lægger dem på
hjemmesiden.

127.

Drøftelse af lærergruppens udkast til principper for brug af mobiltelefon på
Malling Skole
Drøftelse. HG indarbejder de ændringer, der blev foreslået og sender principperne med
referatet ud. Principperne skal på dagsordenen næste gang med forventning om
godkendelse.

128.

Ansættelse af skoleleder
Nedsættelse af ansættelsesudvalg m.v.
Fra ledelsen: Per B, Birte, Ivan, Mette.
Fra personalet: Ditte, Kirsten F og en rep. Fra udskolingen
Fra de forældrevalgte: Alex, Annika, Karen og Malene

129.

Evt. og evaluering af mødet

