
                                                                                       
Skolebestyrelsen Malling Skole 
Referat af mødet den 20.11.14 kl. 19.00  i skolens personalerum 

Afbud fra Per, Malene, Kirsten Faddy. Der var ingen elevrådsrep.  

Hanna var mødeleder. 

22. Godkendelse af referatet fra mødet den 29.10.14  

Referatet blev godkendt, med en reminder om, at der på dagsordenen fremover skal stå 

Orientering fra Skole og forældre. 

Drift: 

 

23.  Orientering fra interessenterne: 

a. Nyt fra elevrådet 

Ingen repræsentanter 

b. Nyt fra personalet  

Begyndende drøftelser om evt. ændring af mødetidspunktet til kl. 8.00. Indskolingen 

er midt i skole/hjem–samtaler, hvilket også pågår i skolens øvrige afdelinger.  

Der fremkom et ønske fra et bestyrelsesmedlem om at få en midtvejstilbagemelding 

på Leg og lær, træningstid og studietid, evt. ud fra tre konkrete spørgsmål. Dette øn-

ske drøfter HG med formand og næstformand i forhold til næste dagsorden. 

c. Nyt fra ledelsen  

Vedr. karakter i 7. Klasse, BU undersøger ved ministeriet om mulighed for dispensati-

on fra folkeskoleloven. Der har været to lærere på et etdagskursus i Fri for mob-

ning/værdiregler- et materiale skolen kunne have glæde af i forhold til udvikling af 

sunde klassekulturer. Vedr. lærernes trivsel, der er ikke øget sygefravær på Malling 

skole. Orientering om elevflytning fra en 6. klasse. Orientering om resultatet af elev-

trivselsundersøgelsen og hvordan vi vil arbejde med den, undersøgelsen ligger nu på 

skolens hjemmeside. 

d. Nyt fra forældrene 

Fra evalueringsgruppen vedr. nye tiltag jf. skolereform – Der er udarbejdet spørgsmål, 

som evalueringsgruppen har set og godtaget, næste trin er at Mette afholder fokus-

gruppeinterview på elev, medarbejder og forældreniveau. Dette vil danne grundlag for 

den spørgeskemaundersøgelse, vi ønsker at lave. 

Fra gruppen med langsigtede kantineløsninger: Der er afholdt møde med forældrepar, 

der arbejder som arkitekter og som ønsker at give frivilligt arbejde til Malling Skole. Et 

meget inspirerende møde. Nu laver kantinedamen funktionsbeskrivelse for køkkenet, 

Ivan har fremsendt plantegninger og HG udarbejder funktionsbeskrivelse for ”skole-

torvet”. Arkitekterne vil derefter udarbejde skitser, som de vil drøfte med bestyrelsen. 

Per L har fået henvendelse vedr. Ny stitunnel under Odderbanen: Per L har tilbudt, at 

han forsøger at få en frisk tilbagemelding på skolevejsprojektet fra kommunen. Besty-

relsen foreslog at Fællesrådet og grundejerforeningen blev kontaktet. En oplysning: 



Forældre til børn på Malling Skole forsøger at sælge deres hus og flytte til et andet 

sted i Malling p.g.a. farlig skolevej. 

e. Nyt fra Skole og forældre 

Alex er nu medlem af bestyrelsen i Skole og forældre, det giver mulighed for, at sko-

lebestyrelsen bliver løbende opdateret.  

24. Drøfte og udarbejde stikord til høringssvar vedr. Liberal Alliances forslag til æn-

dring af ferieplanen,  

 Bestyrelsen ønsker at ferieplanen bliver centralt fastlagt. 

 KF havde skrevet opmærksomhedspunkter, der blev fremlagt. KF´s punkter bliver en del 

af høringssvaret, som HG skriver og sender til godkendelse af bestyrelsen inden det sen-

des til BU. 

 

25. Økonomiopfølgning, økonomigruppen har været samlet og vil give en kort sta-

tus. 

 Ivan fremlagde økonomistatus. Der er et kendt underskud på 1,3 mill. 
 

Udvikling: 

 

26. Overblik over bestyrelsesopgaver der venter. 

 HG fremlagde oversigts plan udarbejdet af Per L. Under selvvalgte emner tilføjes: Tilsyn, 

inklusion og trivsel. 

 

27. Vedr. arbejdet med forslaget om ændret mødetidspunkt.  

Jf. procesplanen skal skolebestyrelsen involvere forældregruppen fra nov. – jan. 

Hvordan gør vi det?.......Fællesbladet (deadline 02.12), Intra, m.v 

HG udarbejder et høringsbrev, der sendes så enkelt personer, klasseråd og elevråd kan 

afgive høringssvar indenfor inden for en udmeldt tidsramme. Derefter træffer bestyrelsen 

en beslutning 

 

28.  Principper om forventninger til skole/hjemsamarbejdet.  

Som første tiltag i denne proces vil vi identificere nøglepunkter til indholdet i 

principperne.  

Udsættes til næste møde. 

 

29.  Arbejde videre i nedenstående to grupper: 

1. Udvalg for kortsigtede løsninger for kantinen. 

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

Udsættes til næste møde. 

 

30.      Evt. og evaluering af mødet 

 Alex og Niels melder afbud til næste møde. 

  


