
 

Skolebestyrelsen Malling Skole 
Referat af mødet den 19.11.15 kl. 19.00 

Afbud fra Anni, Faouzi og Anne Sofie.    

 

101.  Godkendelse af referatet fra mødet den 21.09.15 

 Referatet blev godkendt. 

 

102.  Godkendelse og prioritering af dagsorden 

 Godkendt. 

 

Drift: 

 

103.  Orientering fra interessenterne 

a. Nyt fra elevrådet 

Velkommen til Xandra. 

Det store elevråd har drøftet flg.: 

Sne-reglerne. 

Dårligt indeklima på udskolingsgangen (Lok. 15 – 19) 

Støj fra den store skolegård, når indskolingen har bevægelse. 

Det lille elevråd har ønsket flg. på dagsordenen, nu skal der prioriteres: 

Gerne en mad-mulighed: central placeret mikrobølgeovn, kantine……. 

Måtter ved døren til flaggården 

Flere gynger 

Danselokale 

Toiletterne er ikke rene – hvordan kan vi selv gøre noget ved det? 

Garderober foran klasserne ligesom dem man har, når man går i SFO 

b. Nyt fra personalet 

Fra Ditte: 

Ny ledelsesstruktur fylder, pædagogerne holder faglig klub møde på fredag den 20.11 

Kenneth stopper som pæd. i SFO, der flyttes en pæd. fra Trinbrættet over i indskolin-

gen. 

Fra Kirsten: 

Lærergruppen har holdt fagligt klubmøde, hvor der blev drøftet, hvordan lærerne kun-

ne hjælpe hinanden med, at arbejder bedre under de rammer de har. 

c. Nyt fra ledelsen  

HG har været til møde med en projektgruppe i BMI om deres multikulturidræts-

projekt/hus. 

HG fremlagde en ide om at øge forældreinddragelse/forældresamarbejdet om Mar-

kedsdagen. 

Århus Kommune arbejder på en ny elevplans/læringsplatform – bestyrelsen hører 

nærmere i 16/17. 



Gåbus, vil bestyrelsen hjælpe med at få flere ”passagerer”? 

PB arbejder på at få udskolingen med i et historie/bevægelsesprojekt sammen med 

Moesgaard Museum 

PB arbejder sammen med lærerne om yderligere udbredelse af Skak. 

”Haver til maver” er ved at blive evalueret. 

d. Nyt fra forældrene 

Per L og Ivan har drøftet økonomi. Kirsten F ønsker fremover at deltage i økonomimø-

derne. 

Økonomiudvalget mødes fremover i forbindelse med, at Ivan indberetter til BU. 

Garantiressourcen er ikke reguleret, ledelsen har spurgt økonomiafdelingen om en for-

klaring. Når svaret kommer sendes det til Per L. 

e. Nyt fra Skole og forældre 

DM i skoleudvikling er sat i søen. 

Alex skal til møde i weekenden, vi får referat næste gang 

 

104.  Opfølgning på: 

 Bestyrelsesarrangementet på Solbjerg Skole 

Runde: 

Mange bolde blev spillet ud, men hvad skal vi gøre i praksis? 

Første oplæg godt. 

Sidste oplæg skulle evt. være kortere, eller skulle slet ikke have været der. 

Manglede tid til erfaringsudveksling i grupperne. 

Evt. bruge de ressourcer, der er afsat til at uddanne bestyrelser til noget mere håndgribe-

ligt. 

Erfa er vigtigt – Per L kontakter planlægningsgruppen. 

Dialogmødet med Rådmanden den 29.10 (Alex) 

Meget få skoler repræsenteret. 

Arbejdet med kvalitetsrapporten blev drøftet. 

Forældretilfredshedsundersøgelsen fik kritik – passer spørgsmålene til nutidens skole? 

Marc Perera udtalte, at kommende besparelser ikke bliver med ”grønt høster metoden” 

men bliver på konkrete områder. 

  

105.  Orientering om vikarbudget/forbrug, med efterfølgende drøftelse 

 Retningslinjerne strammes op af ledelsen - samstemmes med vikarfolderen. I  

vikarfolderen indføjes en passus om anvendelse af film. Punktet på næste gang, hvor le-

delsen redegør for, hvor stor del vikardækningen er i forhold til den samlede undervis-

ning. 

Ledelsen blev endvidere spurgt, hvordan der følges op på det faglige/trivselsmæssige i 

forhold til vikardækning i klasserne. 

 

106.  Principper for holddannelse (det er en ”skal- opgave), som bilag er  

 BU´s forslag, som vore drøftelser evt. kan tage afsæt i.  



 Punktet udsat til næste møde. 

 

107.  Orientering om ændret ledelsesstruktur på Malling Skole, herunder  

 nedsættelse af ansættelsesudvalg,  

 HG orienterede om den nye ledelsesstruktur. 

Ditte udtrykte: 

- at for personalet i SFO, var det vanskeligt, at sige farvel en fritidspædagogisk leder. 

SFOpersonalet ville gerne have haft mulighed for, at blive hørt om strukturen. Pæda-

gogerne holder faglig klub fredag den 20.11. Vigtigt at den nye indskolingsleder har 

”fritidspædagogiske briller på” 

HG har sammen med AMR og TR opmærksomhed på pædagogernes arbejdsmiljø. 

HG orienterer SFO-forældrerådet om den ændrede ledelsesstruktur. 

Ansættelsesudvalg: 

Medarbejderrep.: Kirsten og Ditte 

Forældrerep.: Alex, Per/Malene, Karen, Annika 

En rep. fra SFO forældrerådet 

Og derudover Birte, Per B og HG 

Endelig tilbagemelding til HG senest uge 48. 

Ansættelsesudvalget skal have fokus på, at den nye pæd. leder: 

- skal kunne håndtere overgangen fra indskoling til 3. årg. 

- skal tænke pædagogfagligheden ind i undervisningen 

- skal fastholde en stærk SFO 

- skal kunne håndtere inklusionsbørnene 

Øvrige punkter kan sendes til HG inden 1. dec. 

 

Skolebestyrelsesmødet der er planlagt til den 12.01.16 flyttes til den 26.01.16, 

da det er den dag skolebestyrelsen skal mødes og afgive udtalelse til indstilling om ansæt-

telse. 

 

 Udvikling: 

 

108.  Kantine/mad 

Arbejde i nedenstående to grupper  

1. Udvalg for kortsigtede løsninger for kantinen (Madvognen – er det et tilbud, der 

skal arbejdes videre med?) 

2. Udvalg for langsigtede (politiske) løsninger for kantinen. Her udarbejdes strategi-

plan med afsæt i det projekt arkitekterne har fremsendt, se bilag 

Punktet udsat til næste møde. 

      

109.  Evt. og evaluering af mødet 

 OK, spændende, vigtige emner, tidsstyringen.  


