
                                                
                                  

Skolebestyrelsen Malling Skole 

Referat af møde den 14.06.12 kl. 19.00 i personalerummet 

Mødeleder Malene 

Afbud fra: Lina, Maiken, Ina 

55. Godkendelse af referatet fra mødet den 22.05.12 

 Referatet blev godkendt 

  

56. Godkendelse og prioritering af dagsorden  

 Nyt punkt:  
 60.  Ferielukning i SFO 

 61. Evaluering af mødet 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 

57. Kort orientering: 

 a. Nyt fra elevrådet 

 Lille elevråd har oprettet en efterlysningsopslagstavle. 
 Store elevråd har drøftet sanktioner ved elevernes kommen for sent til timerne. 

Elevrådet ønsker stadig IT-skabe. Ledelsen træffer en beslutning inden sommer-
ferien. 
 
b. Tanker om udviklingsplanen for 12/14 

HG orienterede om flg. udviklingspunkter: 

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.  
 

Jf. punkt 2 ønskes et punkt på næste bestyrelsesmøde: Principper om sponsor af-
taler, såvel BU´s som Malling Skoles. 
 
c. Orientering om arbejdet på mellemtrinnet, v. teamkoordinator Nina 

Hald 

Nina og Kirsten orienterede om arbejdet på mellemtrinnet. Det er vigtigt, at få 

formidlet /kommunikeret, hvordan der undervisningsdifferentieres til forældrene. 
Og hvordan forældrene kan understøtte differentieringen i samarbejde med læ-
rerne. 

 

58. Drøftelse: 

 a.   Henvendelse fra forældre vedr. hegn rundt om skolen 



 Ledelsen redegjorde for, hvor der placeres et nyt hegn. Formand Morten Christen-
sen ønsker også låger ved de to indgange. Dette ønske imødekommes ikke af den 

øvrige skolebestyrelse. 
 

 b.   Henvendelse fra forældre vedr. procedure ved udflugter 

 Der udarbejdes retningslinjer for ”ud af huset arrangementer” i pæd. råd regi. HG 
sender et svar på henvendelsen til forældrene. 

 
 
59. Fastlæggelse: 

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

Isa Kristensen holder talen. 

b. Spørgsmål til udskolingen (hvilke forhold ønskes der fokus på, når udskolin-

gen orienterer skolebestyrelsen på mødet den 27.08?) 

Bestyrelsen har et ønske om, at høre noget om: 
a. Hvad er I allermest optaget af i udskolingen? 

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

c. Hvordan tænker I overgangen til ungdomsuddannelserne? 
d. Hvordan tænkes overgangen fra mellemtrin til udskolingen? 
e. Hvordan opleves skole/hjemsamarbejdet – herunder forældreopbakningen 

 
Husk, det er en kort mundtlig orientering. 
 
Hvis elevrådet har spørgsmål sendes de til HG 
 

c. Hvem fra bestyrelsen vil deltage i ansættelsesudvalget ved ansættelse 

af pædagog/børnehaveklasseleder?  

Stillingsopslaget vedhæftes referatet.   
Følgende forældrerep. deltager Malene/Isa 

 

60. Ferielukning i SFO 

Bendt udarbejder en beskrivelse af ferielukningsordningen i samarbejde med SFO 
i Beder. Denne fremlægges for/drøftes i skolebestyrelsen. 

 

61. Evaluering af mødet 

 Godt møde – god sommer og tak for i år! 

 

HG 


