
                               
Skolebestyrelsen Malling Skole 
Referat af mødet den 26.05.15 kl. 19.00  

Fraværende; Per B, Bendt K og Gunhild 

71. Godkendelse af referatet fra mødet den 28.04.15  

 Referatet blev godkendt 

Drift: 

72.  Orientering fra interessenterne 

a. Nyt fra elevrådet 

Lukning af kantinen er blevet drøftet (store elevråd) 

Spørgeskema vedr. træningstid  er udarbejdet (lille elevråd) 

Forslag til indretning(billige løsninger)af Grønnegården er udarbejdet af lille elevråd, er givet til 

HG. 

Der er behov for en tydelig udmelding om hvor de forskellige trin må være i pauserne. Ledelsen 

følger op på det. 

Forslag om en fælles oprydningsdag – kunne kombineres med en forældre/frivilligdag –(indretning 

af grønnegården). 

b. Nyt fra personalet  

Næste års fagfordeling fylder – obs. på det øgede timetal. 

c. Nyt fra ledelsen  

Nedsættelse af ansættelsesudvalg, vi har tre ledige stillinger. Der afholdes samtale den 11.06, an-

sættelses udvalg: Alex og Malene. 

d. Nyt fra forældrene  

Hvem vil holde tale til dimissionen den 24.06? – besluttes på næste skolebestyrelsesmøde. 

Er der mulige kandidater til skolebestyrelsesvalget? Vi aftalte, hvem der kontakter de mulige kan-

didater. 

En henvendelse fra en forældre vedr. digital mobning. Ledelsen følger op på sagen. 

e. Nyt fra Skole og forældre 

Hvilken kultur har man på skolerne? 

Alex vil gerne informere om DM i skoleudvikling på næste møde. 

 

73. Forældremødet den 02.06 

Hvem repræsenterer skolebestyrelsen i de tre afdelinger? 

Indskolingen:  Gunhild?/Per L  

Mellemtrinnnet:  Alex 



Udskolingen: Hanna 

Hvem tager punktet om skolebestyrelsesvalget i de tre afdelinger? – se ovenstående. 

Per L og HG vil deltage i drøftelserne i alle afdelinger. 

Udvikling: 

 

74. Udarbejde principper om forælderens ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem 

Opfølgning på dialogmødet om forælderens ansvar i samarbejdet mellem hjem og skole. 

 Hvad hørte vi?  

3 hovedtemaer: 

 Forældresamarbejde i AI klasserne (HG sender Hou Skoles materiale om trivselsorganisatio-

nen til alle i bestyrelsen) 

 Niveauet for elevplaner og ugeplaner 

 Tydelighed vedr. lektier 

Vi justerede 1. udkast til principper om forælderens ansvar i samarbejdet mellem hjem og skole. 

Principper for forælderens ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem, er nu besluttet og klar til at 

blive lagt på skolens hjemmeside (HG). 

 

75. Udarbejde principper om understøttende undervisning 

Med afsæt i Århus kommunes forslag til principper for understøttende undervisning blev 1. udkast 

udarbejdet. Dette sendes med referatet som bilag og drøftes på næste møde 

 

76.  Evt. og evaluering af mødet 

 Godt møde! 

Næste gang skal vi have grillpølser(ledelsen) og kage (Trine) 

Huskepunkter til juni mødet: Orientering om mulighed for ”kantineløs” madordning  (økonomineutral løsning), Udvik-
ling af kantine på den lange bane, principper for understøttende undervisning, m.v.  


