SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dato
Tid
Deltagere

Gæster
Fraværende

Referent

11. Juni 2019
19.00 – 21.30
Morten Østergaard, Formand
Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant
Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant
Susanne Østergaard, Forældrerepræsentant
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant
Klaus Lundgaard Schubert, Skoleleder
Lise Meyer, Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant

Ditte Drejer Christensen, Forældrerepræsentant - afbud
Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant – afbud
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Forældrerepræsentant - afbud
Lise Meyer, Ledelsesrepræsentant

Referat
NR. 1

Kl. 19.00

Overskrift

Velkomst

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Punkter til evt.

Referat

1. Dagsorden godkendt
2. Kommentar til valgfag – rettelse til pkt .10 om valgfag – skolen hedder Jordbruget
UddannelsesCenter
3. Følger

NR. 2

Kl. 19.10

Overskrift

Information om skolens drift

Indhold

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

1. Administration og ledelse
Sidste skoledag –
Personale ændringer –
Orientering om trafik – Vand graver i hele Malling.
Ny skoleprognose – 800 elever i 2025.
2. Medarbejderne
3. Eleverne

Ansvarlig: Formand

SKOLEBESTYRELSESMØDE

4. Forældrene

Referat

1. Information ledelse og administration
Sidste skoledag; En meget positiv oplevelse for os i den nye ledelse – stor ros for
en fin dag med god underholdningsværdi. Nyt indslag var, at alle eleverne blev
flaget ud. Fint at forældre er velkomne.
Personaleændringer; Mette Kierby Hansen og Maria Damsgaard Ahlburg kommer
tilbage fra barsel. Winnie Rosengaard Sørensen, Anne Kristine Bach Møller, Kasper
Pinholt Munksgaard og Ditte-Marie Kjærgaard stopper. Alle har været ansat i
vikariater, som udløber. Lene Lama har fået forlænget sin orlov.
Trafik; De graver en del op i byen – omkring skolen sker der først noget i 2020,
hvor vi skal forberede os på trafikale problemer.
Trafik og Miljø vil ændre skiltningen, så der bliver parkering forbudt på vejen langs
skolen hele dagen.
Skoleprognose; viser en udvikling til 800 elever i 2025 – hvis prognosen holder skal
der bygges til.
2. Information fra medarbejdere
Der har været afholdt Rollespilsuge i indskolingen med Rollespilsdagen som
afslutning – det har været en succes for eleverne og også i forhold til samarbejdet
mellem lærere og pædagoger.
Der er fuld gang i overgangssamarbejdet, både i forhold til klub og børnehaver.
Der er opslået en stilling i SFO som pædagog med specialpædagogiske
kompetencer for at bygge bro fra skolens Mellemhold til SFO
I undervisningen er der gang i afgangsprøver og fokus på overgang mellem
trinnene. Skemalægning er i proces og skemaerne forventes færdig inden ferien.
3. Information fra forældre
Der spørges til fremtidsplaner for klubberne på baggrund af, at rådmand Thomas
Medom er på besøg i klubben i Beder. Klaus oplyser, at det ikke er noget, som
Malling er involveret i. Morten er i gang med at etablere et møde med klubberne i
Beder Malling omkring et tilbud til udskolingen.
Der har været lidt uro i området i fritiden – der opsættes kameraer i en periode.

NR. 3

Kl. 19:20

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Status på økonomi -

Indhold

Bilag udleveres på mødet.
Status er at SFO pt står til et lille overskud på 156.391
SFO har overført overskud på 516.863
Skolen står til et underskud på -1.003.542
Skolens overførte resultat fra 2018 er 568.575

Ansvarlig:

SKOLEBESTYRELSESMØDE

Samlet set ikke et katastrofalt resultat, men vi bør forberede os på at 2020 budgettet vil
blive svært at lave, hvorfor det kan blive nødvendigt at træffe beslutninger i august,
september 2019 for skoleåret 2020-2021.
Referat

Der er to budgetter indenfor den samlede ramme, som hedder Malling Skole– et budget
for undervisning og et budget for SFO
Der er kommet ekstra tildelinger, der gør at budgettet samlet set, ser lidt bedre ud end
først antaget. Der kan ikke frit overføres penge mellem SFO og undervisning.
Der orienteres om, at det kan blive nødvendigt at drøfte, om skolerejser på sigte skal
fortsætte – hvis der skal ske ændringer kan det med fordel gøres i god tid af hensyn til
eleverne og planlægningen – sættes på dagsordenen i efteråret (august-september)

NR. 4

Kl. 19:40

Form: Orientering, Drøftelse,
Beslutning

Overskrift

Kommunikations principper.

Ansvarlig:

Indhold
Principper for
Anvendelse af Aula
kommunikation.pdf og andre it-systemer for skoler.pdf

Princip for kommunikation skal renses for produktnavne og tilrettes.
Det kan være at der tages udgangspunkt i de samme overskrifter.
Referat

Drøftelse af hvad der hører til et kommunikationsprincip og hvad der hører til
retningslinjer.
Beslutning; Udvalget, der har arbejdet med skolens principper, laver et udkast til et
kommunikationsprincip. Der tages afsæt i B&U´s seks byggesten til god kommunikation.
Skolens MED-udvalg laver på den baggrund en retningslinje for kommunikation med
forældre og medtager her intern og ekstern kommunikation på skolen.

NR. 5

Kl. 20.30

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig:

Overskrift

Aula – plan for introduktion.

Indhold

Skolen har forberedt at flytte fra intra til Aula, og personalet er begyndt på e-lærings
forløb.
Link til Plan
Det lader til at vi må starte med AULA uden at kende til manglerne. Vi kommer feks til at
mangle ugeplaner som vi kender fra intra, hvor lærerne har brugt ugeplanen som primær
kommunikation.
Der er beskedsystem og en kalender. DEMO
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Referat

Drøftelse i forhold til kommunikationen til forældre omkring AULA – der sendes et signal i
pjecen om at der sker store forbedringer. Der er dog stadig en del usikkerheder omkring
AULA. Pjecen sendes med eleverne hjem i taskerne – det formodes at der kommer en
digital udgave til forældre, som kan sendes via e-boks. Der informeres desuden i
forældreintra inden ferien.

NR. 6

Kl. 20.50

Overskrift

Mødekalender for 2019-2020

Indhold

Forslag til møde datoer:
Ca. 8 - 10 møder
Møde tidspunkt kan fortsætte som nu, eller ændres til f.eks. 16.00 -19.00

Referat

Beslutning. Der afholdes 10 møder i alt. Rullende møder fra tirsdag til torsdag.
Datoer tirsdag den 20. august 2019, onsdag den 25. september 2019, torsdag den 24.
oktober 2019, tirsdag den 19. november 2019, onsdag den 11. december 2019, torsdag
den 15. januar 2020, tirsdag den 25. februar 2020, onsdag den 25. marts 2020, torsdag den
23. april 2020, tirsdag den 26. maj 2020 og onsdag den 17. juni 2020.
Indtil videre afholdes møderne kl. 19.00. Evalueres i august.

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig:

SFO forældrerådet inviteres til november-mødet og til april-mødet.

NR.

Kl. 21.05

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig:

Overskrift

September arrangement.

Indhold

Markedsdag er d 19/9. Der er forespurgt på oplæg i uge 36 eller 39.
De 32 (kommunale it-vejledere) er kontaktet om at holde et oplæg for forældre om det
digitale.
Personalet vurderer ikke at det er en god ide at holde alle forældremøder samme dag. Det
foreslås eventuelt 2-3 årgange på samme dag som oplægget.

Referat

Der har været kontakt til ”De 32” – de vil gerne holde et oplæg, men kun for 4. klasserne Vi sender tilbuddet videre til teamet omkring 4. årgang.
Mødet den 24. oktober udpeges til et dialogmøde for alle forældre – mødet planlægges på
sb-mødet den 20. august 2019.
SB har ingen særlig rolle på markedsdagen.
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NR.

Kl. 21.15

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Valgfag

Indhold

Orientering om valgfag i kommende skoleår.

Referat

7. årgang følger den nye lovgivning, som de skal og der udbydes de praktisk musiske fag på
denne årgang. (Musik, Håndværk og design, Billedkunst og Madkundskab) På 8. årgang
anvendes valgfag som ”åben skole”, på 9. årgang udbydes to valgfag, som loven
foreskriver.

NR.

Kl. 21.25

Overskrift

Eventuelt

Indhold

Diverse

Referat

Smartphones i indskolingen? Kan vi som forældre og skole støtte op omkring en sund
kultur. Skal der laves et separat princip? Ingen beslutning.

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig:

Ansvarlig:

