
                                       

 
Skolebestyrelsen 
Malling Skole 
Referat af mødet den 26.08.13 kl. 19.00  i skolens personalerum 

Afbud fra Sofie og June 

 Velkomst v. formanden /mødelederen  

43. Godkendelse af referatet fra mødet den 06.05.13 (Kort gennemgang) 

Referatet blev godkendt. 

 DRIFT: 

44. Orientering fra interessenterne 

 a. Nyt fra elevrådet 

Der er elevrådsvalg onsdag den 28. aug. KF er kontaktlærer til det lille elevråd og 

ME er til det store elevråd. 

 b. Nyt fra personalet 

Personalet er kommet godt i gang. 

 c. Nyt fra ledelse 

HG: God skolestart. 

 Ændring af MUS p.g.a. ny arbejdstidsaftale. 

Fokus på forandringsprocessen dette år. 

Fast mødedag. Lærerarbejdspladser. PC ordning for lærerne. 

Lejrskole/hytteture  på 3., 6., 7., 8., 9.årg. 

En forældrehenvendelse vedr. betaling til lejrskole. 

Mangellisten i indskolingen bliver kortere. 

Etablering af personalekøkken 

Området med børn med særlige behov – tærer på økonomien 
Nyt fokus fra ledelsen – de grønne områder 

 
Robuste børn 
0-18 års perspektiv 
Fokuseret opmærksomhed, kost, konflikter 
Fælles kickstart for personalet ved Inger Thyrre børnehave til fritidsklub  
 
PB: Read-projekt, Læs-lærprojekt, projekt med klub. 
36 nye skolestartere 
 

 



 d. Nyt fra forældrene 
Skolebestyrelsen er blevet inviteret til en række møder: 
Temamøde om budget 
Landsmøde Skole og Forældre 
Gratis temadag om de trådsløse teknologiers påvirkning af menneskers sundhed. 
 

45.  Ændring af skolebestyrelsens sammensætning. 
Alex Paul Schmidt ønsker at træde ud af bestyrelsen 
Vibeke Elling ændrer status fra stedfortræder til medlem af skolebestyrelsen. 
 

 Udvikling: 

46. Temaer/interesseområder: 
 Status 
Tilbageblik over arbejdet i skolebestyrelsen i skoleåret 12/13 v. formanden 
Drøftelse af hvilke udfordringer der venter 
Prioritering af skolebestyrelsens arbejde i 13/14 
 
Der blev nedsat 3 arbejdsgrupper: 
Læringsmiljø: PB, Vibeke, Per L, Kirsten 
Kommunikation: Hanna, Malene og HG 
Sundhed, kost, motion: Sanne, Niels, Trine 
 
Økonomigruppen: Ivan, Niels, Per L,  
HG beder Ivan indkalde til et møde i økonomigruppen inden næste bestyrelsesmø-
de. 
 
Det er vigtigt, at det af dagsordenen fremgår hvilke bilag, der hører til punkterne. 
 
Næste mødes udviklingsdel: 
Fælles brainstorm og så arbejde i de tre grupper. 

47. Opsamling/evaluering af mødet 

Nu er vi i gang! 

 

 

Ref. HG 


