
                                              

Skolebestyrelsen Malling Skole                                                      
Referat af mødet den 15.06.15 kl. 19.00   

Afbud fra Kirsten F 

 

77. Godkendelse af referatet fra mødet den 26.05.15  

 Referatet blev godkendt, dog skal det præciseres, under punkt 74  at Principperne for forældrenes   

 ansvar i skole/hjem-arbejdet blev besluttet. 

Drift: 

78.  Orientering fra interessenterne 

a. Nyt fra elevrådet 

Store elevråd har ikke holdt møde siden sidst. 

Elevrådsforslaget om indretning af grønnegården danner afsæt for planlægning af en oprydnings-

dag kombineret med en frivillig dag i begyndelsen af næste skoleår. 

b. Nyt fra personalet  

Godt i gang med en udviklingsproces – læringsmålsstyret undervisning. 

c. Nyt fra ledelsen  

 Orientering om nyansættelser 

Ulrik – udskolingen 

Helle – indskolingen 

Lene – indskolingen 

Henriette – indskoling, halv tid. 

En stilling med tysk og dansk er opslået, ansættelsessamtaler torsdag den 25.06 kl. 16 – 

18. 

Ledelsen er i gang med et ledelsesudviklingsforløb, databaseret ledelse. 

Dagtilbudsleder og sekretær flytter ind på skolen, administrative fællesskaber. Det bety-

der en lokalerokade i begyndelsen af skoleåret. 

Vedr. årsplan for fagene – i gang med et systemskifte – årsplanerne vil derfor ikke være så 

udførlige i 15/16. 

d. Nyt fra forældrene  

 Hvem vil holde tale til dimissionen den 24.06?  

Per L. 

 Orientering om status på suppleringsvalget til skolebestyrelsen 

Flg. er trådt ind i bestyrelsen: 

Karen Lyngkjær Sindesen (Christian 4B), - 1 år 
Annika Dahl Ebert (Medmor) (Selma AI6), - 3 år 



Anni Haderup Skjærris (Oliver AI2), - sup. 
Faouzi Ben Ferjani Tscherning (Sara AI7) – sup. 
 

e. Nyt fra Skole og forældre 

Landsmøde i nov. opfordring til deltagelse. 

Tema: ”Kvalitet i undervisningen” 

 

79. Næste års mødekalender,  

 Mødekalenderen godkendt, lægges ud på hjemmesiden 

Udvikling: 

80. Opfølgning på forældremødet om Evaluering af år 1 og struktur for år 2 med folkeskolereform på 

Malling Skole.  Hvad hørte vi?  

Hvad kommunikerer vi efterfølgende ud? 

Som sommerhilsen fra bestyrelsen 

Indskolingen: 

Tydeliggøre hvem der er holdlærere 

Positivt med legetid midt på dagen for de yngste elever. 

Udskolingen: 

Tydeliggøre hvor mange voksne der er i studietiden. 

Kommunikere at der også er lektier der skal laves hjemme, men at eleverne har mulighed for at få vej 

Ledning (i studietiden) i de fag der udfordrer. Opfordring til lærerteamet om at koordinere lektiebyr-

den. Bevægelse – vigtigt med en definition af hvad bevægelse er. Det skal fremgå hvor bevægelsen  

”er gemt”. 

Faget livsparathed modtaget positivt. 

Generet – tydelig udmelding om, hvad vi på Malling Skole, på den specifikke årgang , forventer i for-

hold til lektier. 

Mellemtrinnet: 

Ønske om pædagoger med i undervisningen. 

Gunhild, Dagmar, Malene og Per L skriver en sommerhilsen fra bestyrelsen til forældrene. 

Hvis HG modtager den fredag den 19.06 om morgenen så kan den komme med i Fællesbladet. 

Ledelsen skriver inden ferien et orienterende brev om reformjusteringerne til alle årgange/afdelinger. 

 

81. Udarbejde principper om understøttende undervisning 

 Få rettelser til udkast til Principper for understøttende undervisning blev indarbejdet. Principperne  

 blev besluttet og lægges på hjemmesiden. 

 

82. Orientering om status på kantinen 

Ivan orienterede om en mulig økonomineutral løsning – ”automat- kantine” 

Der blev stillet en række spørgsmål, som Ivan søger svar på.  

På mødet i sep. skal økonomineutral kantine løsning igen på dagsordenen til bestyrelsesmødet. 



 

83. Hvilke opgaver bærer vi med ind i næste skoleår? 

 Kantine – på den korte og den lange bane 

Trivselsorganisation/forældresamarbejde 

Evaluering af reform år 2 

Sponsorater 

Trafik - skolevej 

 

84.  Evt. og tak for i år og god sommer 

 Tak for samarbejdet og indsatsen til Hanna Timmermann og Trine Kolbeck! 

 


