
                                                                
Skolebestyrelsen 
Malling Skole 

Referat afmødet den 08.02.12 kl. 19.00  på HG´s kontor 

Afbud fra Axelle, Malene og Ina 

De nye skolebestyrelsesmedlemmer blev fotograferet. 

På hjemmesiden under skolebestyrelsen er et punkt der hedder: ”Om skolebestyrelsens medlemmer”. 

Det punkt skal opdateres, så det omhandler de siddende bestyrelsesmedlemmer. I bedes derfor sende 

en kort tekst om jer selv og jeres motivation for at gå ind i skolebestyrelsesarbejde. Teksten bedes i 

sende via Intra til vores kommunikationsmedarbejder, hun hedder Rikke Hansen. Hun vil så ta´sig af 

at opdatere det punkt på hjemmesiden. 

 
24. Godkendelse af referatet fra mødet den 10.01.12 

 Referatet blev godkendt. 

 

25. Godkendelse og prioritering af dagsorden 

 Godkendt – et nyt punkt tilføjes 26 f Forældretilfredshedsundersøgelsen 

 

26. Kort orientering: 

 a. Nyt fra elevrådet 

 Planlægger fest for udskolingseleverne. 

 Har ønske om at lave en kampagne med fokus på elevrådsarbejde. 

b. Byggeriet; IV 

Det trækker ud!! HG skriver til bestyrelsen i uge 8 og orienterer om, hvornår byggeriet er 

klar til ibrugtagning og hvornår vi kan holde indvielse. 

c. Resultatet af personalets trivselsundersøgelse, HG 

HG fremlagde kort resultatet af trivselsundersøgelsen. Det er generet et positivt resultat, 

med fremgang på rigtig mange områder. 

Flg. indsatsområder er besluttet: 

For hele organisationen: 

Social støtte fra kolleger 

For undervisningspersonalet: 

Udviklingsmuligheder og Mening i arbejdet 

For SFOpersonalet: 

Attraktiv arbejdsplads og indflydelse 

For TAPpersonalet: 

Ledelse 

d. 0-budget 

Ivan gennemgik budgetskabelonen, bestyrelsen fik indsigt i, hvilke områder de har mulig-

hed for at have indflydelse på i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende budget. 

e. Forløbet vedr. KRAI indstillingen; HG 



Medio februar: HG udarbejder i samarbejde med Morten og Malene udkast til  

indstilling, konsulent Marianne Holst BU giver os evt. sparring. 

Vi fremsender en færdig indstilling til Pædagogik og Integration 

i BU. 

 

Ultimo februar:         Udkast til byrådsindstilling udarbejdes i Pædagogik og Integrati-

on 

28. feb. Møde i den koordinerede styregruppe i  Malling 

 

Marts:                            Udkast til byrådsindstilling drøftes i chefgruppen og på råd- 

  mandsmøde  

 

Primo april:                  Indstillingen drøftes i Børn og Unge-udvalget 

 

April/maj              Byrådsindstillingen fremsendes til 1. behandling i byrådet 

 

f.  Forældretilfredshedsundersøgelsen 

HG orienterede kort om undersøgelsens resultat. Undersøgelsen bliver offentliggjort fre-

dag den 10.02.12 HG lægger den på hjemmesiden. 

 

 

     Drøftelse: 

27. Ny skolestruktur i Århus 

Per L gav en kort orientering om 1. del af rapporten om strukturanalyse af skoleområdet i 

Århus. Punktet sættes på dagsordenen for kommende bestyrelsesmøder. 

 

28. Nyt fra trafikudvalgene   

 Materiale med kortlægning af trafikforholdene ved skolen blev udleveret og gennemgået. 

Der er tre indsatser prioriteret. Per, Alex og Ivan arbejder videre med sagen. 

 Vedr. Gåbus. Lina, Anette og HG laver en lille undersøgelse blandt indskolingsforældrene 

om interessen for og opbakningen til en gåbusordning.  

Hvis vi får positiv respons på gåbusordningen, implementeres den. Vi forestiller os, at det 

er forældre der er ”buschaufførerne” – evt. bedsteforældre eller ældre elever. 

  

29. Evaluering af mødet 

 

 

Orientering vedr. arbejdet med kvalitetsrapporten for Malling Skole: 

01.02.12 – 26.02.12:  Skolen indberetter supplerende oplysninger til kvalitetsrapporten 

27.02.12 – 30.03.12:  Bestyrelsen sender kommentar til skolens kvalitetsrapport 

27.04.12 kl. 8.30:  Områdechefen afholder kvalitetssamtaler med formanden for skolebestyrel- 

  sen, skolens ledelse og lærernes TR-rep. 

 

HG 

 

 


