Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af mødet den 14.03.16
130.

Godkendelse af referatet fra mødet den 26.01.16
Referat er godkendt.

131.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Intet nyt fra det store elevråd. Det lille elevråd har fået aflyst deres møde.
b. Nyt fra personalet
Indskolingen er optaget af deres opstart af ny leder, Mette B-K. Det kan mærkes at
renoveringen af indskolingsbygningen er begyndt. Der er en proces i gang for at give
et høringssvar vedr. budgetforliget.
c. Nyt fra ledelsen
Per B orienterede om skolens ledelsesstruktur og medarbejdernes mulighed for mobilitetsdage. (Dvs at skifte job internt i kommunen.)
d. Nyt fra forældrene
Per L ønsker et opslag om ny leder på hjemmesider mm.
Ledelsen skal i dialog med naboer vedr. stankastning. Mette skriver ud angående problemet. Ledelsen skal være i dialog med naboerne om parkeringsforholdene. Der skal
nedsættes en høringssvargruppe: Per L, Kirsten, Ditte, rep. Fra SFO-forældreråde. Per
indkalder til møde den 4/4 kl. 18.15.
e. Nyt fra Skole og forældre.
Alex har deltaget i et seminar om: Hvordan bestyrelser kan arbejde ud fra: Værdier –
principper – tilsyn. Alex vil orienterer nærmere om pkt. på mødet i maj/juni.

132.

Godkende principper for brug af mobiltelefon på Malling Skole
Principperne er godkendt

133.

Skolebestyrelsesvalg i foråret
Per B orienterede om processen. Der er forslag om at der afholdes et selvstændigt dialogmøde i maj, for at få flere forældre til at vise interesse. Pkt. drøftes på næste møde.
Per skriver en køreplan til drøftelse på næste møde.

134.

Dialogmøde med forældrene
Selvstændigt dialogmøde i maj. Gode ideer til tema-møde ønskes. Pkt tages op på næste
møde.

135.

Orientering om klassesammenlægning

Per orienterede om klassesammenlægning på kommende 8. årg. Der sker ikke klassesammenlægning på kommende 9. årg., med der reduceres i ressourcerne til årgangen
pga. det lave elevtal.
136.

1. behandling af budget 2016/17. Herunder: Regnskab 2015 Orientering om mulige ændringer i lektionsplanen.
Ivan orienterede om SFO-regnskab 2015 ud fra udleverede bilag.
Ivan orienterede om SFO-budget 2016 ud fra udleverede bilag.
Ivan orienterede om undervisnings-regnskab 2015 ud fra udleverede bilag.
Ivan orienterede om undervisnings-budget 2016 ud fra udleverede bilag.
Dette pkt. skal der afsættes mere tid til på næste møde.
Pkt. planlægges på formands-møde med Per B, hvor forskellige budget-scenarier anvises.

137.

Evt. og evaluering af mødet (21.25 - 21.30)

