
                                                
                                  

Skolebestyrelsen Malling Skole 

Referat af møde den 25.09.12 kl. 19.00 – 21.30 i personalerummet 

Afbud fra: Maiken, Isa og Trine 

70. Godkendelse af referatet fra mødet den 27.08.12 

 Referatet blev godkendt 

  

71. Godkendelse og prioritering af dagsorden  

 Dagsorden godkendt. 

 Punkter til næste møde: 

 Kommunikation/dialog mellem bestyrelsen og den øvrige forældregruppe. Hvordan 

kan vi øge inddragelsen af forældregruppen? 

 Principper for sponsoraftaler 

 

72. Kort orientering: 

 a. Nyt fra elevrådet 

 Velkommen til den nye elevrådsrep. Marie Gade Nielsen. 

Elevrådet har et forhold vedr. cykelparkeringen, der ønskes drøftet. Per indkaldes til et 

elevrådsmøde. 

b. Orientering om arbejdet i støttecenteret,  

Koordinator Pernille Thomsen orienterede. Næste skoleår ønskes en bredere orientering, 

så HG rette punktet i årshjulet til: Orientering om arbejdet med børn med særlige behov 

på Malling Skole. 

c. Lokaludviklingsplan for Malling Skole,  

HG orienterede og svarede på opklarende spørgsmål. Den lokaleudviklingsplan er udar-

bejdet med afsæt i de udviklingspunkter, der blev aftalt i forbindelse med drøftelsen ag 

kvalitetsrapporten. 

 

73. Drøftelse: 

 a.   Eftertanker efter orientering om arbejdet i udskolingen 

 PB og HG orienterede ud fra formandens spørgsmål. 

 Hvordan tydeliggøres og i talesættes den undervisningsdifferentiering, der foregår i ud-

skolingen til forældrene? Ledelsen drøfter det med udskolingsteamet. 

Eleverne i udskolingen har behov for en orientering om KRAI. 

Skolen arbejder på mange niveauer på, at skabe den røde tråd gennem igennem skolens 

tre afdelinger. Men i udviklingen af skolen, var det nødvendigt at opfordre de enkelte af-

delinger i primært at have fokus på egen udvikling. Skolebestyrelsen oplever, at mel-

lemtrinnet tager afsæt i den læringsform eleverne har haft i indskolingen ligesom de ople-



ver, at mellemtrinnet forbereder eleverne til at komme i udskolingen. Udskolingen tilrette-

lægger undervisningen i 7. Klasse med afsæt i elevernes psykologiske udvikling, det vil 

sige at undervisningen er mere konkret og der skiftes ofte aktivitet. Senere kan udsko-

lingseleverne magte mere abstrakt og teoretisk vidensformidling. I udskolingen arbejdes 

der bevidst på, at udvikle eleverne fra at være ”elever” til at begynde at blive ”studeren-

de”. 

 

b.   Skolebestyrelsesvalget  

Tak til Malene for udarbejdelse af pjecen Skolebestyrelsesvalget 2012. Kommer det mig 

ved? Ja i høj grad! 

Der er opstillet det antal kandidater, som der "er plads" til i skolebestyrelsen. Så det ser 

ud til at der ikke bliver noget, at stemme om - fredsvalg. 

Det første konstituerende møde er den 14.11.12 

c.   Høring vedr. en ændret skolestruktur i Aarhus Kommune, se bilag 

Anette laver et udkast til et kort høringssvar vedr. den demokratiske proces. 

HG sender høringsvaret rundt, inden det sendes til BU. 

 d.   Trafik – er der nyt siden sidst? 
 Per L arbejder på at få aftalt et møde med Trafik og veje her ude på Malling Skole, så de 

kan se de forhold, der skal drøftes. 

 HG skal arbejde videre med ”gåbus” initiativet. 

 
74. Fastlæggelse: 

a. Spørgsmål til læringscenteret Hvilke forhold ønskes der fokus på, når læringscente-

ret orienterer skolebestyrelsen på mødet den 31.10?  

1. Hvad er læringscenterets funktion/rolle i forhold til elever, personale og skolens afde-

linger? 

2. Hvad er i mest optaget af? 

Der ønskes en orientering på 15 min. 

 

75. Emner til senere håndtering i værdiregelsæt 

Input: Vi skal afgøre om nedenstående er inden for emnet af værdireglesæt – eller ”ordensregler” – 

dernæst parkerer vi det til senere udarbejdelse.  

Hvordan passer vi på hinandens ting? (Kan være en udløber af – hvordan passer vi på skolens værdier 

og hinandens). 

Emner til værdiregelsættet: 

 Glemte ting 

 Toiletopdragelse 

 Hvordan passer du på skolens inventar/ting? 

Værdierne skal give handleanvisninger, så de når elevniveau. 

 

76. Evaluering af mødet  

 OBS! Ledelsen skal bestille kagemand til lærerne fra bestyrelsen på Lærernes dag d 5.10  

Godt møde, god proces og god styring. 



HG 


