
 

     

                                        
Skolebestyrelsen Malling Skole 
Referat af mødet den 29.10.14 kl. 20.00  i skolens personalerum 

 

17. Godkendelse af referatet fra mødet den 17.09.14  

 Referatet blev godkendt. 

Drift: 

18.  Orientering fra interessenterne 

a. Nyt fra elevrådet 

Det lille elevråd har konstitueret sig. De er meget engagerede. 

Alex viderebragte materiale fra Danske Skoleelever til Kir-

sten(elevrådskontaktlærer) 

b. Nyt fra personalet 

MUS-samtaler forløber. Der er mange nye ansatte, der hjælpes tilrette. 

c. Nyt fra ledelsen 

Lærer Michael Lee tiltræder pr. 01.11.14, overtager CB´s stilling. Vi arbejder  

med IT på næste lærermøde og udviklende fællesskaber/inklusion på lærer 

mødet i december. Vi har glæde at ledelsessparring med de øvrige 5 skoler i  

området. Folkeskolereformen får betydning for 8. Årgang, i forhold til UU –  

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der skal være en uddannelsesparatheds 

vurdering i efteråret 8.kl. Ledelsen vil undersøge, om det kan være ønskeligt  

og lovligt med karaktergivning fra foråret 7. klasse. Punktet skal derefter til  

drøftelse i bestyrelsen. 

d. Nyt fra forældrene 

Opfølgning fra skolebestyrelsesdagen den 25.10 

Per L har d.d. udsendt det skriftlige materiale, der blev udarbejdet i Hou. Det 

er vores grundlag for det videre arbejde. 

Vedr. BU´s bestyrelsesarrangement i Atletion. Arrangementet var indholds-

mæssigt OK, men der var alt for koldt i lokalet. Det kunne have været fint, at 

have været på Grøndalsvej. 

Hvem vil overgå fra suppleant til at være medlem valgt for 2 år?  

Anette Riisgaard er nødt til at trække sig fra bestyrelsen.  

Dagmar Grummesgaard overtager posten. 



 

Udvikling: 

19. Drøftelse af BU´s henvendelse til Malling Skole om mulighed for at være 

pilotskole for Gåbus-ordningen,  

 Gåbusordning etableres som et pilotprojekt, HG arbejder videre med sagen.  

 HG skriver på Intra, om politihenvendelsen vedr. rundering ved Malling Skole og 

om bestyrelsens initiativ vedr. gåbus. 

Gåbus er også et tema til Fællesbladet. 

 

20.  Arbejde videre i nedenstående to grupper: 

1. Udvalg for kortsigtede løsninger for kantinen. 

Niels, Gunhild, Dagmar, Ivan, Janni og rep. fra elevrådet. 

Ideer: Salatbar, automater med sunde snacks, eksterne firmaløsninger 

Ivan henvender sig til brandmyndighederne. 

 

2. Udvalg for langsigtede (politiske) løsninger for kantinen. 

Malene, Per L, Hanna og Hanne 

Arkitekterne kontaktes (Malene) og møde aftales. 

Per B og HG skriver et oplæg til arkitekterne. 

Ideer: Udarbejde projektbeskrivelse med indtegnede skitser af et skoletorv 

på Malling Skole med kantine, samle de pædagogiske visioner, inddrage 

krav om effekt fra Folkeskolereformen, arbejde på politisk bevågenhed, 

måske skal der søges fonde. 

 

21.      Evt. og evaluering af mødet 

 


