
                                   
        Skolebestyrelsen 

        Malling Skole 

          Referat af mødet den 14.01.14 kl. 19.00   i personalerummet 
          Afbud fra Sofie og Sebastian 

 Velkomst v. formanden /mødelederen  

Særlig velkomst til Jeanette Tikøb Lauritzen, der nu er indtrådt i skolebestyrelsen 
 

68. Godkendelse af referatet fra mødet den 12.12.13  

Referatet blev godkendt 

 DRIFT: 

69. Orientering fra interessenterne 

 a. Nyt fra elevrådet 

Ingen repræsentanter til stede. HG har aftalt møde med begge elevråd, hvor 

folkeskolereformen skal drøftes. 

 b. Nyt fra personalet 

Der arbejdes med reformen i de tre afdelinger. Alle kender retningen og det foregår i 

konstruktiv ånd. 

 c. Nyt fra ledelse 

Vi har ansat en maler i arbejdsprøvning. 

Opfølgning på skolebestyrelsens hvervning af frivillige til trivselsprojektet i 

udskolingen. 

Personalet har lavet APV(fysiske forhold) 

Orientering om etablering af personalearbejdspladser. 

Personalet drøfter nu forslag om placering af de 10 undervisningsfrie arbejdsdag. 

Opfordring fra bestyrelsen til at ledelsen udgiver ReformNyt/info til forældrene og i 

den forbindelse også omtaler dialogmødet. 

 d. Nyt fra forældrene 
Intet 

 

70. Orientering om drøftelse af forslag sendt til høring: 

 Høring af udkast til byrådsindstilling ”Folkeskolereformen – byrådsbeslutninger som 
opfølgning på ændringer i folkeskoleloven” Høringsfrist 23.01.14  
Vi nedsatte en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for at udarbejde høringssvar: 

Kirsten, Per L, Sanne, Hanne og måske Malene 

HG undersøger i morgen om høringsfristen ændres. 

HG indkalder til et møde inden den 22.01. 

 Høring vedr. RULL-midler. Høringsfrist 31.01.14 
Bestyrelsen har ingen bemærkninger til denne høring. HG videresender denne besked 

til forvaltningen. 

 



 
 Udvikling: 

71. Temaer/interesseområder: 
Folkeskolereformen  
Fælles drøftelse ud fra forældreresponsen på dialogmødet 9. januar. 
Hvilke forhold skal vi arbejde videre med indenfor: 
 

 Faglig fordybelse og lektiehjælp 

 Forældreansvar 

 Bevægelse 

 Udskoling -95 % målsætning og valgfag 

 Andet 

Opsamling: Hvordan griber vi det videre forløb med reformen an: 

Der indkaldes til møde for forældre til børn med særlige behov fra indskoling og mellemtrin. 

Mødet holdes mandag den 03.02 kl. 19-21 

HG annoncerer mødet på Intra. 

Bendt aftaler med Birte fra SFO, hvem der skal inviteres, HG laver invitation. 

Fra bestyrelsen deltager: Jeanette, Malene, Per L, Sanne, Vibeke, Bendt og Hanne 

Malene lægger spørgsmålene fra Dialogmødet ud på Intra og de forældre, der ikke deltog 

opfordres til at sende deres svar til bestyrelsen.  

Sundhedsgruppen arbejder videre med materialet fra gruppen Forældreansvar. HG sender 

oversigten fra Ny Holte Skole til Niels. 

Formandsskabet udarbejder en proces for næste bestyrelsesmøde, hvor alle skal drøfte 

understøttende undervisning. 

Ledelsen giver på næste møde status på de tre afdelingers forslag til anvendelse af 

understøttende undervisning. 

72. Evaluering af mødet 

Vi er pressede. Vi har fået meninger frem. Ser frem til næste møde. Lidt blandet møde. Lidt 

manglende struktur. Travlt. HG inviterer Jeanette til en orientering om 

skolebestyrelsesarbejde. 

 

 

 

 


