
                                                                   

                                  

Skolebestyrelsen Malling Skole 

 Referat af møde den 22.05.12 kl. 19.00 i personalerummet 

Fraværende: Morten og, Isa 

48. Godkendelse af referatet fra mødet den 18.04.12 

 Referatet blev godkendt 

  

49. Godkendelse og prioritering af dagsorden  

 Dagsorden godkendt. 

 

50. Kort orientering: 

 a. Nyt fra elevrådet 

 Har evalueret festen. 

 Stort ønske om skabe til PC´er. Ledelsen arbejder med sagen. 

b. Kvalitetssamtalen herunder orientering om udviklingspunkter for skolen 

2012/14 

Husk at aftale, at to personer fra bestyrelsen deltager ved næste kvalitetssamtale. 

Det blev ikke aftalt tilsynspunkter, men derimod givet anerkendelse af skolens arbejde fra 

områdechefen. Der blev aftalt tre nye indsatsområder: 

1. Inklusion – optimering af pædagogik. Fokus på videndeling. 

2. IT-didaktik – vi ønsker, at IT bliver en naturlig del af undervisningen i alle fag.  

3. Forældresamarbejde 

Fokus på inddragelse af forældrene i beslutninger vedr. skolen og inddragelse af forældrne 

i spørgsmålet om elevernes læring.  
 

51. Drøftelse: 

 a.   Børnenes sprogbrug 

 Kort orientering (BK) ud fra skolens værdigrundlag. Bendt gav konkrete eksempler på 

sproglige udsagn og på hvordan medarbejderne griber ind. Drøftelsen af børnenes sprog-

brug skal være et element i kommende arbejde med skolens værdiregelsæt. Endvidere 

skal det være et tema på kommende dialogmøde mellem bestyrelse og forældregruppen. 

Ledelsen vil opfordre medarbejderne til at have fokus på sprogbrug. 
 

b.  Høring vedr. forlig på baggrund af skolestrukturanalysen i Aarhus Kommune 

 

Skolebestyrelsen besluttede ikke at sende et høringssvar. 

 

c.  Høring vedrørende analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus 

Kommune 

 

HG skriver et kort høringssvar, der støtter/henviser til Fritidsklubben i Mallings svar. 

 
52. Drøftelse og beslutning: 

 a.  Trafik, drøftelse: 



 Med afsæt i den bruttoliste med trafikforbedringer ved skolen PL fremlagde på 

mødet den 29.03.12.  

1. prioritet nr. 1 

2. prioritet nr. 2a 

Der arrangeres et møde med Veje og Trafik (HG/IV ansvarlig), hvor øvrige forslag 

præsenteres. 

 Af udkast til initiativ vedr. gåbus,  

HG reviderer skrivelsen og udsender den via elevernes postmapper. 

b.  Skolebestyrelsens årshjul,  

Godkendt, med ønske om at der indarbejdes en økonomiopfølgning i årshjulet. 

 

53. Fastlæggelse: 

 a. Mødekalender for skolebestyrelsen skoleåret 12/13,  

 Godkendt. 

 b. Hvem fra bestyrelsen ønsker at holde dimissionstalen den 27.06? 

 Punktet sættes på næste møde. 

c. Spørgsmål til mellemtrinnet (hvilke forhold ønskes der fokus på, når mellemtrinnet 

orienterer skolebestyrelsen på mødet den 14.06?) 

Bestyrelsen har et ønske om, at høre noget om: 

a. Hvad er I allermest optaget af på mellemtrinnet? 

b. Eksempler på, hvordan man kan se/opleve differentiering i undervisningen i forskellige 

fag? 

c. Hvordan tænker I overgangen til udskolingen? 

d. Hvordan tænkes overgangen fra indskoling til mellemtrin? 

e. Hvordan håndterer I de forskellige niveauer eleverne er på, når de kommer i 3. klasse? 

 

Husk, det er en kort mundtlig orientering. 

 

54. Evaluering af mødet 

 Godt møde , fint med tidsplan og styring. 

 

HUSK at vi har aftalt et ekstra bestyrelsesmøde torsdag den 14. juni 

 


