
                                                          

 
         

        Skolebestyrelsen 

        Malling Skole 

          Referat af mødet den 19.06.14 kl. 19.00 i personalerummet 
           

 Velkomst v. mødelederen  
Afbud fra Jeanette, Sebastian og Sanne 

104. Godkendelse af referatet fra mødet den 27.05.14  

Referatet blev godkendt 

 DRIFT: 

105. Orientering fra interessenterne 

 a. Nyt fra elevrådet  
Intet 

 b. Nyt fra personalet 
Vi har fået skemaer, hvoraf det fremgår, hvor undervisningen er placeret. Nu skal 
tilstedeværelsestidspunkterne aftales. Der er en bekymring for, om vi kan nå det hele næste 
år. 

 c. Nyt fra ledelse 

Faglig fordybelse/lektiehjælp hedder Leg og lære i indskolingen, Træningstid på mellemtrinnet 

og studietid i udskolingen. HG sender infobreve til forældrene i skolens tre afdelinger. Best. 

rep. kontakter HG, hvis vedkommende ønsker at holde tale til dimission. 

Vi har lagt elevskemaerne ud som PDF fil på Intra (på opslagstavlen på Forældreintra og på 

hjemmesiden). 

Muligheden for at flytte ringetiden til kl. 8.00 er undersøgt ved BU, her ser man ingen 

hindringer. 

 d. Nyt fra forældrene 
Konfirmationsforberedelsen er placeret ca. halvdelen af tiden om morgenen og den anden 
halvdel om eftermiddagen + to hele temadage. Orientering om den nyvalgte skolebestyrelse.  

106. Folkeskolereformen 
Drøftelse/beslutning af udkast til principper for elevernes adgang til i begrænset omfang at opfylde 
deres undervisningspligt ved at deltage i undervisning i den kommunale musikskole eller ved 
eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening,  
Principperne blev besluttet, HG sørger for at de kommer hjemmesiden. 

107. Folkeskolereformen 
Drøftelse med henblik på at udarbejde principper for skolens samarbejde med lokalsamfundet, se 
bilag 
Formandens har haft kontakt til BMI, positivt. HG sender elevskemaerne, så BMI er orienteret om, 
hvornår eleverne afslutter undervisningen. 
Principperne blev besluttet, HG sørger for at de kommer hjemmesiden. 

 Udvikling: 

108. Fortsættelse af punkt 102 fra sidste møde: 
 Drøftelse af forslag om ændring af de store elevers udgangstilladelse. 
Sidste mødes korte behandling af dette punkt, henledte opmærksomheden på, at dette felt kræver at 
bestyrelsen ser nærmere på Malling Skoles Kostpolitik, kantinedrift(priser/tilbud), forventninger til 
elevmadpakker m.v. 
Vi skal ved drøftelse af dette punkt tage stilling til en plan for de videre arbejder.  
Beslutningen om at inddrage de store elevers udgangstilladelse sættes på stand by, til bestyrelsen har 



behandlet ovenstående. 
Niels og HG skriver et lille oplæg ud fra den debat, der var her på mødet. Oplægget skal danne 
grundlag for den videre drøftelse i den nye bestyrelse. 
 

109. Folkeskolereformen 
Evaluering af elementer af folkeskolereformen år 1. 
Arbejdsgruppen (Per L, Hanna, Per B og HG) har holdt møde med evaluator /lærer Mette Kierbye 
Hansen. 
Følgende ønskes evalueret: 
Bevægelse i skoledagen 
Leg og lære i indskolingen, Træningstid på mellemtrinnet og studietid i udskolingen 
Skole/hjemsamarbejdet (medarbejdernes tilgængelighed) 
Bestyrelsen ønsker at medarbejderne bliver spurgt om, hvad de gerne ser at vi evaluerer, det sker på 
lærermødet i uge 32. 
Arbejdsgruppen samles efter sommerferien 
 

110. Hvad bærer vi ind i den nye bestyrelse? 
Gruppedrøftelse: 

a. Hvilken proces der skal til for vægte indsatsen bedst vedr.: 

- forældreansvar i samarbejde mellem skole og hjem (Niels´ forslag) 

Se punkt 108 
b. Evaluering af elementer af folkeskolereformen år 1,  
Se punkt 109 
c. Kommunikation. Bestyrelsens sommerbrev til forældrene (bl.a. om skolens tilbud om af ”leg og lær”, 
”træningstid” og ”studietid”) 
Malene skriver til Hjemmesiden og Per L til Fællesbladet. 
Vi bærer flg. ind i den nye bestyrelse: 

 Ønske om eleverne møder kl. 8.00, evt. allerede efter jul. 

 Samarbejde med BMI 

 Kostpolitik 

 Sukkerpolitik 

 Kantinedrift 

 Alkoholpolitik 

 Udgangstilladelsen for de ældste elever 

 Principper om forventninger til skole/hjemsamarbejdet 

 Principper for understøttende undervisning 

 Evaluering af reformtiltag 14/15 

 Evaluering af placeringen af konfirmationsforberedelsen og placering af den fremover. 
 
 

111. Evaluering af mødet 
Det var et godt møde. 
Vi takkede Sofie og Vibeke for indsatsen og ønskede dem begge held og lykke fremover. 

112. Tak for nu og god sommer  
 

 
 Ref, HG 


