
                                                          
 

Skolebestyrelsen Malling Skole 
Referat af mødet den 19.03.15 kl. 19.30   

Afbud fra: Hannah og Sebastian 

 

58. Godkendelse af referatet fra mødet den 17.02.15  

 Referatet blev godkendt 

Drift: 

59.  Orientering fra interessenterne 

a. Nyt fra elevrådet 

Det lille elevråd arbejder i tre grupper: a. evaluering af træningstid, b. kantine, c. 

udearealer. 

b. Nyt fra personalet  

Er optaget af OK15, næste skoleår og skolefest 

c. Nyt fra ledelsen  

Der er indgået aftale med præsterne vedr. konfirmationsforberedelse, aftalen ligner 

den vi har i indeværende skoleår. 

Der er afholdt audit, arbejdet med arbejdsmiljøet blev tjekket og Malling Skole fik ros. 

Der er lavet nye retningslinjer for vikardækning. 

Områdechefen tager initiativ til nyt fællesmøde for skolebestyrelserne i område Od-

dervej, mødet kommer til at ligge i sep./okt. 

Ny friskole etableres i Malling. 

Gåbus træder i kraft efter påske, opfordring fra bestyrelsen om at vi kontakter Lokal-

avisen. 

Evalueringsgruppen vedr. skolereform.  Mette har orienteret gruppen om, hvor langt 

hun er i processen. Mette kommer og fremlægger evalueringsresultatet på bestyrel-

sesmødet i april. 

d. Nyt fra forældrene 

Niels Tange Møllmann træder ud af bestyrelsen, hans børn flytter til anden skole. HG 

kontakter Susanna Maria Jensen (Sanne), der er suppleant. På dialogmøderne hverves 

medlemmer til bestyrelsen. Det bliver nødvendigt med et suppleringsvalg. 

Ref. af mødet med arkitekterne. Vi har fået et fantastisk flot materiale og rettigheder-

ne til at bruge det i den videre proces. 

e. Nyt fra Skole og forældre 

Erfaringsseminar i Silkeborg lørdag den 25.04 med John Åsted Halse, 4 pladser. 

 

60.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2014 

 Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 

 

 



Udvikling: 

 

61. Budget for 2015 

 Ivan fremlagde budgetforslaget. Ledelsen skal på næste bestyrelsesmøde pege på en be-

sparelse på minimum 500 000 kr. 

 

62.  Drøftelse af forslag om ændret mødetidspunkt fra 8.15 til 8.00. 

 Bestyrelsen drøftede om mødetidspunktet for eleverne om morgenen skulle ændres fra kl. 

8.15 til kl. 8.00. 

Drøftelsen tog afsæt i de mange høringssvar bestyrelsen havde modtaget fra forældre 

(såvel individuelle svar som svar fra forældreråd), elevråd og personalet i skolens afdelin-

ger. 

Der var i bestyrelsen ikke flertal for en ændring. 

 

63. Evt. og evaluering af mødet 

 Husk at se på lektionstallet til madkundskab. 

 

Ref. HG 

  

 


