
                                           
Skolebestyrelsen 
Malling Skole 
Referat af mødet den 12.12.13 kl. 19.00  på HG´s kontor 

Afbud fra Per L, Sanne, Sebastian og Sofie 

 Velkomst v. næstformanden /mødelederen  
 

64. Godkendelse af referatet fra mødet den 20.11.13  

Referatet blev godkendt. Der blev spurgt til hvordan IT-midlerne var anvendt, HG 
redegjorde for det under Nyt fra ledelsen. 

 DRIFT: 

65. Orientering fra interessenterne 

 a. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet var ikke til stede. 

 b. Nyt fra personalet 

Intet 

 c. Nyt fra ledelse 

Status vedr. suppleringsvalget til skolebestyrelsen, 

Jeanette Tikøb Lauritzen, mor til Luna i AI2, har meldt sig. Jeanette tiltræder skole-
bestyrelsen pr. 01.01.13 
 
Status på resultatet af personalets trivselsundersøgelse og orientering om den 
efterfølgende arbejdsproces. Det generelle billede er ok, afdelingernes rapporter 
er forskellige. Medudvalget har drøftet, hvilke fokuspunkter, der skal arbejdes 
med. Dette arbejde kommer til at foregå afdelingsvis. 
 
Vedr. folkeskolereformen 
Lektor i psykologi og idræt Susanne Storm kommer og holder oplæg om bevægelse 
i undervisningen for lærerne og rep. fra pædagogerne den 18.12.13. 
Et par medarbejdere har foreslået, at vi uddanner personale i Life kinetik (fysiske 
teknikker og øvelser, der udfordrer krop og sind) Dette er i undersøgelsesfasen. 
 
IT indkøb, ITgruppen har besluttet, at der købes 2 interaktive tavler til indskolingen 
og bærbare computere for resten af beløbet. 
 
Frivillighed, Elevrådet har taget initiativ til trivselsdage for udskolingen, hvor der 
bl.a. skal skabes kunst. Der er indgået aftale med teknisk serviceleder om maling af 
gangene ovenpå inden trivselsdagene. Vi efterlyser frivillige forældre, der vil vaske 
væggene ned i weekenden 6., 7. og 8. feb. Hanna Timmermann vil via Forældrein-
tra samle et hold. Lærerne sætter efterlysningen af frivillige forældre i ugeplanen. 
  

 d. Nyt fra forældrene 
OBS på høringssvar i januar. 
 
 



 Udvikling: 

66. Temaer/interesseområder: 
Folkeskolereformen  
Fælles drøftelse ud fra de 3 arbejdsgruppers oplæg/bilag: 

 Læringsmiljø/Folkeskolereform (understøttende undervisning, faglig for-
dybelse/lektiehjælp, en længere og varieret skoledag): PB, Vibeke, Per L, 
Kirsten, Bendt, se vedhæftede bilag 

 Kommunikation (dialogmødet med forældre): Hanna, Malene, Sofie og HG 

 Sundhed, kost, motion: Sanne, Niels, Trine; Sebastian 
 
Hvilke elementer fra de tre gruppers oplæg skal indarbejdes i drøftelserne med 
forældrene til dialogmødet i januar? 
Arbejdsgrupperne fremlagde deres tanker ud fra udsendte bilag. 
Disse blev drøftet og kvalificeret. 
Det gav inspiration til de spørgsmål, der skal laves til dialogmødet. 
Spørgsmål med afsæt i materialet fra sundhedsgruppen kunne være: 
Hvordan kan vi gøre det attraktivt, at blive på skolen i pauserne? 
Spørgsmål med afsæt i materialet fra understøttende undervisnings-gruppen kun-
ne være: Hvad er forventningerne fra forældrene til elevernes lektiemængde? 
Niels justerer sundhedsgruppebilaget. 
Dialogmødet: 
Malene har lavet en aftale med Skole og forældre om oplæg, HG bliver kontaktet 
af rep. fra Skole og forældre, så indhold kan afstemmes.  
Kommunikationsgruppen laver invitation, som lægges på Forældreintra inden jul. 
Gruppen laver også forslag til spørgsmål og planlægger processen (den 02.01. og 
03.01). Derefter sendes materialet til bestyrelsen. Hvis bestyrelsesmedlemmer har 
ændringer sendes disse til HG senest den 07.01 om aftenen.  
 
 

67. Opsamling/evaluering af mødet 

 

 

 

I ønskes alle rigtig glædelig jul og tusind tak for det store engagement I lægger i skolebestyrelsesarbejdet!  
Vi ses i 2014! 
 
Ref. HG 


