Skolebestyrelsen Malling Skole
Referat af mødet den 13.06.16

152.

Godkendelse af referatet fra mødet den 19.05.16
Referat blev godkendt

153.

Orientering fra interessenterne
a. Nyt fra elevrådet
Det lille elevråd arbejder i deres grupper. Der snakkes om kantine, cykelskure
og skraldespande.
Det store elevråd var der ikke noget fra. Maillisten skal ajourføres.
b. Nyt fra personalet
Der er dannet klasser til de nye 3. klasser. Det har været et godt og grundigt
arbejde og alle er tilfredse. Der har været et par forældre spørgsmål, som personalet har håndteret.
Der er afviklet markedsdag og rollespil. Det har været gode dage, men måske
de skal planlægges med lidt afstand fremover, da det kræver planlægning.
Personalet er optaget af hvem den nye souschef er.
c. Nyt fra ledelsen
Der er fokus på planlægning af det kommende skoleår.
Lederteamet er ved at finde hinanden og få den nye skoleleder lidt på plads.
d. Nyt fra forældrene
Der planlægges et kursusforløb med de midler der er afsat i forbindelse med
skolereformen. Kurset bliver evt. i samarbejde med Skole & Forældre.

154.

Orientering om renovering af Indskolingsbygningen
Ivan orienterede om renoveringen af taget på SFO.
Til august afholdes der byggemøder og der fremlægges der en plan for renoveringen.
Der bliver afholdt møder hver anden måned angående indeklima i SFO.
Det er besluttet at der sendes en information ud til forældrene om byggeprocesplanen for taget.

155.

Skolebestyrelsesvalg i foråret
Der er afholdt fredsvalg
Der er valgt 3 nye medlemmer og 3 suppleanter.
Valgresultatet bliver fremlagt på skolens Intra den 17.6

156.

Evaluering & opsamling af dialogmøde på Markedsdagen
Der var en fin proces angående dialogmødet. Det blev besluttet at bestyrelsen
skal have en mere synlig plads til markedsdag fremover, så det er lettere at
komme i dialog med forældrene.

157.

Evaluering af gåbus
Ivan fremlagde resultat for gåbus projektet. Der har været få elever med i projektet, så der blev stillet spørgsmål ved om det var en dyr investering i forhold til antallet af elever og forbrug af resurser på skolen.
Det er besluttet at gåbussen skal fortsætte i det nye skoleår og der skal laves PR
for eleverne i januar.
Mikael laver en evaluering med chaufførerne.
Bestyrelsen skal lave PR til forældrene ”Ud af bilen kampagne”, for at skabe opbakning til projektet fremover.

158.

APV gennemgang pædagogerne
Ditte og Mette orienterede om APV for SFO.
Der har generelt været en fremgang i trivslen hos pædagogerne.
APV skal drøftes på kommende forældrerådsmøde i SFO og den nye bestyrelse.

159.

Orientering om viceskolelederstilling
Mikael informerede om den nye souschef og pædagogiske leder på Malling Skole.
Der er Jørgen Mandrup, som er tidligere souschef på Sødalskolen og næstformand

i skolelederforeningen. Jørgen kommer tilbage til Århus kommune efter endt orlov.
Bestyrelsen er utilfreds med forvaltningens håndtering af sagen og har fremsendt
brev til Rådmanden. Der er kommet svar på dette brev, hvilket bestyrelsen ikke
finder er et acceptabelt svar. Der fremsendes derfor et nyt brev med uddybende
spørgsmål og et ønske om et møde med rådmanden.
160.

Evt. og evaluering af mødet
Mødet blev ikke behandlet.

