
 

 
Skolebestyrelsen 
Malling Skole 
Referat af mødet den 30.10.13 kl. 19.00  i skolens personalerum 

Afbud fra June og Trine 

 Velkomst v. formanden /mødelederen  

53. Godkendelse af referatet fra mødet den 24.09.13 (Kort gennemgang) 

Referatet blev godkendt 

 DRIFT: 

54. Orientering fra interessenterne 

 a. Nyt fra elevrådet 

Fra det store elevråd:  
Formand Lotte 9.a 
Referent Emil 8.b 
Drøfter et initiativ om en trivselsdag, hvor der sættes fokus på de unges sprog 
internet og hvor gangen ovenpå males og dekoreres. Dette drøftes nu i klasserne. 
Har ønske om at lave en elevråds-udskolingsfest, fordi vi i år har Markedsdag i 
stedet for Skolefest. 
Fra det lille elevråd:  
Formand Asger 5. b  
Har organiseret sig i udvalg: 
Kantineudvalg 
Toiletudvalg 
Udeareals-udvalg 
Emne/aktivitetsudvalg 
 

 b. Nyt fra personalet 

Der afholdes MUSsamtaler 
Er optaget af Århusaftalen, arbejdsplader, personale PC´er og Folkeskolereformen 
+ hverdagen med undervisning/aktiviteter 

 c. Nyt fra ledelse 

God motionsdag, højt aktivitetsniveau. Rådmanden var på besøg og overrakte 
præmier til vinderklasserne på Mellemtrinnet. 
HG afholder MUS med lærerne om arbejdstidsaftalen 
Har holdt pæd.råd, tema Folkereformen, med dette referat udsendes ledelsens 
materiale om Folkeskolereformen 
Har haft dialogbesøg om arbejdsmiljøledelse, hvor Malling Skole fik ros. 
Ledelsen været til temadag om kommunikationsstrategi, dette hører bestyrelsen 
mere om senere. 
Fokus på forældretilfredshedsundersøgelsen, skriver løbende svarprocenten på 
Forældreintra. 
Arbejder fortsat med den nye hjemmeside, er snart klar til at aktivere den. 
Temamøde med lærerne om den ændrede praksis i læringscenteret 
LærerPC-erne kommer til feb. 
Bestyrelsen ønsker at drøfte, hvad vi anvender den økonomi, der var budgetlagt til 
lærerPCer, på næste møde. 
Kort oplæg om resultatet af Børn og Unges trivselsundersøgelse ”Store 
Trivselsdag - hvordan har du det?”. 
Søvn – stor procentdel af eleverne møder trætte op i skolen om morgenen. 
Morgenmad – mange elever spiser ikke morgenmad. 



Bestyrelsens Sundhed, kost, motionsgruppe arbejder videre med det, og ønsker at 
få tilsendt det samlede resultat af trivselsundersøgelsen. 
 

 d. Nyt fra forældrene 
 
Opfølgning på fællesmødet med SFOforældrerådet. 
Per L gennemgik samarbejdsaftalen, HG lægger den på Intra. 
Hvem fra skolebestyrelsen vil sidde i koordineringsrådet med rep. fra 
SFOforældrerådet? 
Per L og Malene/Hanna 
Per L orienterede om dialogmødet med Rådmanden og orienteringsmødet om 
Århusaftalen 

55. Fastlægge dato for bestyrelsens dialogmøde med forældregruppen 
HG foreslår torsdag den 09.01.14 kl. 19 
 
Datoen blev besluttet, HG orienterer om det på Intra og kommunikationsgruppen 
udarbejder mødeindkaldelsen. 

 Udvikling: 

56. Temaer/interesseområder: 
Kort oplæg om bestyrelsens mål (+ forslåede) køreplan for drøftelserne af 
Folkeskolereformen. Dette suppleres af en kort gennemgang af skolens tids- og 
procesplan for drøftelse og planlægning af arbejdet med Folkeskolereformen, 
bilag 1 PL/MG/HG 
 
Bilaget fra dette sendes med referatet ud. 
 
Derefter arbejdes der i de 3 arbejdsgrupper. 
 

57. Opsamling på gruppearbejdet 
 

 Læringsmiljø: PB, Vibeke, Per L, Kirsten, Bendt 
Drøftede Folkeskolereformen, herunder begrebet Understøttende 
aktiviteter. 
Ønske om at lave en præsentration til dialogmødet med forældrene. 

 Kommunikation: Hanna, Malene, Sofie og HG 
Vi ønsker at sikre løbende og ordentlig kommunikation om 
Folkeskolereformen. 
Overvejelser om, hvordan vi via vores invitation til dialogmødet kan få 
flest mulige forældre til at deltage. Vigtigt, at synliggøre nødvendigheden 
af forældrene som inspirationskilde til reformarbejdet. 
Overvejelse om en oplægsholder fra Skole og forældre til dialogmødet, 
Malene undersøger. 

 Sundhed, kost, motion: Sanne, Niels, Trine; Sebastian 
Vil udarbejde principper om søvn og mad. 
Lave et oplæg om elevernes udgangstilladelse 
Ønsker en arbejdsgruppe, der kan arbejde med kantinen 

 
 

58. Opsamling/evaluering af mødet 

 

Ref. HG 


