
                  
        Skolebestyrelsen 

        Malling Skole 

          Referart af mødet den 28.04.14 kl. 19.00 i personalerummet 
           

 Velkomst v. mødelederen  
Afbud fra Malene, Sofie og Sebastian 

85. Godkendelse af referatet fra mødet den 24.03.14  

 DRIFT: 

86. Orientering fra interessenterne 

 a. Nyt fra elevrådet  
Det har været nødvendigt, at rykke trivselsdagene til begyndelsen af næste år. Men der holdes 
elevfest den 30.04, hvor det er elevrådet der er de ansvarlige. 

 b. Nyt fra personalet 
Det er reform og næste års arbejdstid der fylder – og forberedelse af Markedsdagen. 

 c. Nyt fra ledelse 
HG orienterede om oprydning og flytning af retningslinjer og principper forbindelse med den 
nye hjemmeside. Der er principper der kunne trænge til justering, det følger vi op på senere. 
I område Oddervej vil der blive arbejdet på at søge A P Møller-midler til efteruddannelse. 
TR/AMR/ledelse har udarbejdet et Forståelsespapir vedr. Århusaftalen. 
En medarbejder vil bistå i evalueringsprocesser vedr. reform næste skoleår. 

 

 d. Nyt fra forældrene 
Der er blevet udarbejdet en udtalelse vedr. kvalitetsrapporten + lavet noter til samtalen og til 
personalet, HG sender det til bestyrelsen. 
Der er Dialogmøde med Rådmanden den 19.05, dagsorden følger. 
 

87. Opfølgning på arbejdet med Folkeskolereformen 
HG orienterede om de ændringer der er indarbejdet i strukturforslaget efter sidste bestyrelsesmøde.  
En kort undervisningsdag for 3. årg., 4. årg. nu kun et gåbånd og desuden en uu-lektion til klassekultur, 
personalet drøfter lektiebegrebet med afsæt i den begrænsede forskning, der er på området – denne 
drøftelse fortsætter på lærermøde i juni. Der etableres et minihold på mellemtrins niveau. Ledelsen 
har drøftet placering af konfirmationsforberedelserne med præsterne, aftale er på vej. 
Bestyrelsen skønner, at vi nu har et godt udgangspunkt for første år med skolereformen. 
Det er vigtigt, at vi får planlagt evalueringen. Udvalg blev nedsat: Hanna, Per L, lærer Mette Kierbye og 
ledelsen. HG indkalder. 
Bestyrelsen bakker op om strukturforslaget. 
 

88. Drøftelse og godkendelse af lektionsfordelingsplanen  
Lektionsplanen blev godkendt. Vigtigt, at P-fag hæves, når tysk er fuld implementeret. 
 

89. Drøftelse og godkendelse:   
Budget for SFO for 2014 
Bestyrelsen ønsker løbende budgetopfølgning ved evt. markante ændringer i børnetallet. 
Budget for undervisningsdelen for skoleåret 14/15 
Næste skolebestyrelsesmøde: Kantinedrift. Forslag om at inddrage udgangstilladelsen. Ledelsen 
bringer det forslag til drøftelse i elevrådet. 
Der ønskes en udvidet tekstbeskrivelse til budgetter fremover, denne beskrivelse skal koordineres med 
økonomiudvalget. 
Budgettet blev godkendt. 



90. Opfølgning på arbejdet med udviklingen af KRAI jf. de 8 skitserede fokuspunkter i 
byrådsindstillingen 2012 bilag 2, 

a. Ledelsen orienterer 
TR og HG gav status på de 8 opsamlingspunkter fra bilag 2 i Byrådsindstillingen. 

b. Bestyrelsen tager stilling til om der er punkter, der ønskes uddybet på kommende møder 
Ingen punkter. 

c. Bestyrelsen beslutter om KRAI skal overgå fra at være et særligt tilsynsområde til normalt 
tilsyn  
KRAI overgår til normalt tilsyn, 

 

91. Evaluering af principper og retningslinjer for skole/ 
Retningslinjerne for skole/hjemsamarbejdet i de tre afdelinger justeres, så de afspejler nuværende 
praksis.  Bestyrelsen vil på kommende møder arbejde med forventninger til forældreansvar i 
samarbejdet mellem skole og hjem. 
 

92. Beslutte bestyrelsens repræsentanter i ansættelsesudvalget (lærerstillinger) 
Ansættelse3sudvalg best.rep.: Sanne, Vibeke og Niels. 

 Udvikling: 

93. Drøftelse af styrelsesvedtægt for Malling Skole og beslutte valgprocedure og bestyrelses 

sammensætning, bilag 3: Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune, bilag 4: Forslag til 

styrelsesvedtægt for Malling Skole, bilag 5: Forslag til tidsplan Valg til skolebestyrelse på Malling Skole 

foråret 2014 

Bilag 4 og 5 blev godkendt, HG lægger div. materiale på Intra. 

Beslutte hvilke skolebestyrelsesrepræsentanter der deltager i det foreslåede 

forældremøde/opstillingsmøde/valgmøde den 14.05 

Per L og Hanna kommer med oplæg om bestyrelsesarbejde, øvrige medlemmer deltager. 

 

94. Evaluering af mødet 

Godt møde, fantastisk vi nåede det hele – god styring. 

 

              Ref. HG 


