
 

                                                                                         
Skolebestyrelsen 
Malling Skole 
Referat af mødet den 20.02.13 kl. 19.00  i skolens personalerum 

bilag 1– ”SKAL”-hjulet – blev omdelt på mødet 

bilag 2 – Procesmodel til vores arbejde i interessegrupperne 

 Velkomst v. formanden /mødelederen – Per Lysgaard 
Afbud fra June, Vibeke og Sofie. OBS næste skolebestyrelsesmøde bliver den 
19.03.13. 

 

18. Godkendelse af referatet fra mødet den 15.01.13  

Referatet blev godkendt 

 DRIFT: 

19. Orientering fra interessenterne 

 a. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har drøftet temaer til skolefesten – Galla/James Bond /Kasino /DJ 

 b. Nyt fra personalet 

Intet 

 c. Nyt fra ledelsen 

I gang med planlægningen ud fra den nye arbejdstidsaftale. Skolefest en dag – 

ønsker bestyrelsen en rolle den aften? Læringsuge på Malling Skole uge 10 - viden-

deling med lærere fra andre skoler. Køkken/alrum for eleverne på Trindbræt-

tet/mellemtrinnet nu næsten færdigt efter ombygning. 

 Fastlæggelse af næste møde med SFO forældrerådet 

Mødet bliver den 21.05. kl. 13 

 d. Nyt fra forældrene 

 Bestyrelsens forretningsorden,  

Sidste års forretningsorden blev godkendt og sendes ud/læggers på 

hjemmesiden. Kommunikationsgruppen kan indarbejdeforslag til ændring 

af forretningsorden, når behov derfor opstår. 

 Orientering om mødet med SFO forældrerådet 

Formanden orienterede. Referat og samarbejdsaftale er udsendt til besty-

relsen og ligger på skolens hjemmeside. 

 Orientering om Principper for forældrehenvendelser. De ligger på hjem-

mesiden – en opfordring til at bestyrelsesmedlemmerne læser dem. 



20. Fastlæggelse: 
a. Præsentation af ”SKAL” hjulet,  

Alex omdelte et udkast til SKAL-hjul, kommunikationsgruppen arbejder 

videre med det. 

b. Fremlæggelse af skolens budgetmodel.  

Ivan orienterede om skolens 0-budget. Økonomigruppen (Ivan, Alex, Per 

L, Niels) aftalte arbejdsmøde. 

c. Spørgsmål til budgettet som bestyrelsen ønsker at økonomigrup-

pen/ledelsen behandler efterfølgende. 

Lejrskoler 

Kantinedrift – udlicitering 

Læringscenter 

Tænke ud af boksen i forhold til – forældre arbejde ressource, sponsor, 

frivilligt arbejde 

d. Spørgsmål til skolebestyrelsens brug af Intra.  

Per L lavede en kort gennemgang på storskærm. Skolebestyrelsen kom-

munikerer på Intra. 

 Udvikling: 

21. Temaer/interesseområder 
a. Rammesætning for arbejdet med interesseområderne 

Se C 

b. Forslag om endnu et interesseområde: SFO 

Denne gruppe består af Bendt og June, men den er åben, som de øvrige 

interessegrupper.  

Og endnu et: Frivillighed og forældreinddragelse 

Denne gruppe består af Hanna og Hanne, men den er åben, som de øvrige 

interessegrupper.  

c. Præsentation af procesmodel for arbejdet med interesseområderne 

Vi drøftede procesmodellen, Hanna indarbejder de små forslag der frem-

kom. Denne godkendes på næste bestyrelsesmøde. 

d. Interessegrupperne ”øver” sig kort i arbejdet med procesmodellen 

Det nåede vi ikke.  

22. Beslutning om:  

a. Indsatsen i foråret - og fastlæggelse af det førsteinteresseområde 

23. Opsamling/evaluering af mødet 

 

Ref. HG 


