
Skolebestyrelsen Malling Skole    
Referat af mødet den 21.09.15 kl. 19.30   

Afbud fra Gundhild, Alex og elevrådsrep. 

 

94. Godkendelse af referatet fra mødet den 27.08.15 

 Referatet blev godkendt. 

 

95. Godkendelse og prioritering af dagsorden 

 Dagsorden godkendt. 

 

Drift: 

 

96.       Orientering fra interessenterne 

a. Nyt fra elevrådet 

Det lille elevråd har konstitueret sig. 

De drøfter kantine og efterlyser stille-rum. 

Det store elevråd har møde i morgen. 

b. Nyt fra personalet 

Opmærksomhed på indeklima i indskolingen. Undersøgelser har vist at 

der er skimmelsvamp, men ikke over grænseværdien. Der er fokus på 

rengøring, udluftning og ventilationen er nu sat på max. Der er justeret 

på indskolingspædagogernes pausestruktur. Af de tre langtidssyge læ-

rere er den en, der er deltidsraskmeldt. 

c. Nyt fra ledelsen 

Det øverste tag i indskolingen skal udskiftes. Det bliver gjort etapevis 

og det vil ikke kræve, at eleverne bliver genhuset.  Vi kender endnu ik-

ke tidsplanen.  

Trine Romby har fået job som indskolingsleder på Tranbjergskolen. Vi 

laver stillingsopslag og sender dato for ansættelsessamtalerne til be-

styrelsen, så rep. kan deltage. 



Bendt Kjærgaard går på pension 15.01.16. Ledelsen overvejer, hvor-

dan ledelsesstrukturen på Malling Skole skal være fremover. 

Vikarbudgettet er overskredet – bestyrelsen ønsker en orientering på 

næste møde. 

TV2Østjylland har optaget et lille klip om det nye fag i den understøt-

tende undervisning i udskolingen – Livsparat. 

d. Nyt fra forældrene 

Vi behandlede en forespørgsel vedr. hvordan man som skolebestyrel-

sesmedlem forholder sig, når der kommer en forældrehenvendelse. 

Som medlem af skolebestyrelsen bringer man henvendelsen til for-

mand og næsteformand, der tager stilling til, hvordan henvendelsen 

behandles. Se i øvrigt: 

Principper for besvarelser ved henvendelser fra forældre, elever, per-

sonale eller presse til skolebestyrelsen på Malling Skole( ligger på sko-

lens hjemmeside under OM skolen/principper). 

Den nye Børn og Unge politik er sendt til høring. MED-udvalget på sko-

len skriver et høringssvar, der sendes til bestyrelsen, som tager stilling 

til om det skal være et fælles svar, eller om bestyrelsen selv ønsker at 

sende et svar. Frist for fremsendelse af høringssvar er torsdag d. 22. 

oktober 2015 klokken 12.00 

Husk Lærernes dag – ”personalets dag den 5. okt.” – ledelsen køber 

brød eller kage til personalet på vegne af bestyrelsen. 

e. Nyt fra Skole og forældre 

Intet. 

 

97. Kvalitetssamtale på Malling Skole den 21.01.16 kl. 16 – 18, hvem 

fra bestyrelsen ønsker at deltage? 

 Alex, Per L, Ditte, Kirsten, Karen og Annie. 

 

     Udvikling: 

 

98. Hvilke opgaver har vi med fra sidste år?  Vi supplerede listen og 

prioriterede. 



Skole/hjem: 

Forældrenes ansvar i samarbejdet,  

Trivselsorgsation/forældresamarbejde 

4 personer 

Sponsorater/Frivillighed 0 personer 

Trafik – skolevej 0 personer 

IT – ”BYOD” 0 personer 

Inklusion 2 personer 

Trivsel:  

- elever 

- lærere 

- evaluering af re-

form år 2 

- med afsæt i data 

6 personer 

Kantine/mad 6 personer 

 

 

      99. Kantine 

    Vi skal arbejde ud fra flg. principper: 

Netbaseret tilmelding 

Afsæt i skolens/kommunens kostpolitik 

Uforpligtende for forældre og skole 

Ingen udgift for skolen      

 

     100.      Evt. og evaluering af mødet 

 

 

 

 


