
                                             
                                  

Skolebestyrelsen Malling Skole 

Referat afmøde den 31.10.12 kl. 19.00 – 21.30 i personalerummet 

77. Godkendelse af referatet fra mødet den 25.09.12 

 Referatet blev godkendt. 

 

78. Godkendelse og prioritering af dagsorden  

 Dagsordnen blev godkendt. 

 

79. Kort orientering: 

 a. Nyt fra elevrådet,  

Elevrådet orienterede om de mange punkter de havde drøftet på sidste elevrådsmøde. HG 

anmodede elevrådsrep. om fremover i forlængelse af elevrådsmøderne, at drøfte div. op-

følgningspunkter med PB og der aftale, hvilke af punkterne, der er væsentlige, at bære 

ind i bestyrelsen. 

Flg. punkter bedes efterfølgende drøftes i bestyrelsen: 

Valgfrihed i fremmedsprog: fransk –tysk – spansk 

Træningsprøver i mdt. prøver 

Kursus i notatteknik 

Ønske om høj/relevant vikarfaglighed 

 

b. Orientering om arbejdet i læringscenteret (skolebiblioteket), 

Læringscentervejleder Annette Pedersen gav en grundig orientering. 

 

c. Økonomiopfølgning 

Ivan fremlagde en status på skolens økonomi.  Oversigten sendes med som bilag til refe-

ratet. Vikarkontoen opsparer 15 000,- kr.  Kantinens økonomi ønskes drøftet i forbindelse 

med, at vi drøfter kantinedrift jf. bestyrelsens årshjul. HG orienterede om, at ledelsen ar-

bejder på at få frigivet de indefrosne midler til anvendelse til indretning af fælleslokalerne 

i indskolingen og til at supplere indkøb af interaktive tavler.  

80. Drøftelse: 

 a.   Eftertanker efter orientering om arbejdet i støttecenteret.  

 Ingen. 

b.   Kommunikation/dialog mellem bestyrelsen og den øvrige forældregruppe. 

Hvordan kan vi øge inddragelsen af forældregruppen?  

Dette er opfølgning på kvalitetsrapporten og et indsatsområde i skolens udviklingsplan for 

12/14. 

Anette sender procesplan til HG, som kan anvendes til dialogmødet med klasserådene. 



Der nedsættes en arbejdsgruppe til behandling af dette punkt på næste bestyrelsesmøde. 

Punktet genererede flg. ideer, som kan videregives til arbejdsgruppen: 

Et par ideer kunne være:  

 Dialogmøde med klasseråd (efter emnet er drøftet med forældregruppen i klasser-

ne). Tema : Hvad ønsker forældrene indflydelse på? 

 Debatforum på Intra – Her kunne udskolingseleverne også inddrages. 

 En appetitvækker på Infokiosken i indskolingen – Nyt fra bestyrelsen. 

 En bestyrelsesrep. med til hvert møde i klasserne. 

 Forum på Intra. ”For tiden arbejder bestyrelsen med….” (forældre til forældre) 

 Dialogbod med skolebestyrelsen opstilles til skolefest/markedsdagen. 

 Lave plan for hvilke temaer klasserådene er pligtige til at sætte på dagsordenen til 

forældremøder – vi kan tage afsæt i de foldere bestyrelsen har udarbejdet til klas-

serådene.  

 Facebook gruppe debatforum. 

 

c.  Trafik  

Trafik og veje aflyste mødet i denne uge. 

Bestyrelsens trafikgruppe har fået en henvendelse fra en gruppe, der arbejder på at få 

etableret en cykelsti mellem Ajstrup og Solbjerg. Bestyrelsen støtter initiativet. HG følger 

op på ønsket fra gruppen om at få et link på Intra til en underskriftindsamling. 

Vedr. ulovlig parkering foran indskolingen om morgenen. Dette punkt tages op på næste 

møde. 

 

d.   Drøftelse og beslutning af de reviderede principper for sponsoraftaler, 

Få justeringer blev indarbejdet i forslaget og principperne blev vedtaget. HG lægger de 

nye principper på Intra. 

 

81. Evaluering af mødet  

 Tak for en stor indsats for Malling Skole til de afgående bestyrelsesmedlemmer!! 

En speciel tak til Anette Østergaard – der betragtes som bestyrelsens æresmedlem efter 

10 år i skolebestyrelsen. 

 

HUSK: 

 

Dialogmøde med Rådmanden 26.nov. kl. 19-21 

 

Samarbejde mellem SFOforældreråd og bestyrelse: 

Inden mødet i januar 13 bedes såvel bestyrelse som forældreråd med afsæt i Styrelseslovens §16 

drøfte, hvilke områder der ønskes indskrevet i den kommende samarbejdsaftale. 

 


