
Skolebestyrelsen Malling Skole 
Referat af mødet den 14.12.15 kl. 19.00     

Afbud fra Malene, Faouzi og Xandra 

 

110.  Godkendelse af referatet fra mødet den 19.11.15  

 Referatet blev godkendt 

 

Drift: 

 

111.  Orientering fra interessenterne  

a. Nyt fra elevrådet 

Det store elevråd var ikke repræsenteret og det lille elevråd havde ikke holdt 

møde siden sidste skolebestyrelsesmøde. 

b. Nyt fra personalet 

SFO: Har holdt et velbesøgt forælde/børne-julearrangement 

Lærergruppen – julerier og daglig drift 

c. Nyt fra ledelsen  

Der arbejdes med kvalitetsrapporten, denne sendes til bestyrelsen den 18.12. 

Der holdes møde den 05.01.16 kl. 19.00 hvor rapporten drøftes og besty-

relsens udtalelse udarbejdes. Mødet er samtidig en forberedelse af kvalitets-

samtalen, der afholdes den 21.01 kl. 16 (flg. deltager Alex, Per L, Anni, Karen, 

Ditte og Kirsten F) 

Ivan orienterede om Børn og Unges forslag til besparelser. Der holdes møde 

den 05.01.16 kl. 18.00 – 19.00, hvor høringssvar udarbejdes. Høringsfri-

sten er fredag den 8. januar. 

d. Nyt fra forældrene 

Intet 

e. Nyt fra Skole og forældre 

Alex vil gerne have et punkt på en af de kommende dagsordener. Skriver til 

Per L eller HG, når forberedelsen er klar. 

 

112. Opfølgning på: 

Henvendelsen fra SFO-forældrerådet den 27.11.15 og fra SFO-personalet den 

03.12.15 – Vedr. ændring af ledelsesstrukturen.  

Problematikker nævnt i henvendelserne blev drøftet. HG redegjorde for den pro-

ces, der havde fundet sted. Formanden og HG skriver et svar, der sendes rundt til 

bestyrelsen inden det sendes til SFO-forældrerådet og SFO-personalet. 



 

113.  Opfølgning på drøftelsen af vikarbudget/forbrug 

Ivan redegjorde for, hvor stor del vikardækningen er i forhold til den samlede un-

dervisning. Der er nu udarbejdet et godt redskab som kan bruges fremadrettet. 

 

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

 BU´s forslag, som vore drøftelser evt. kan tage afsæt i. PB har sendt et bilag. 

 Udsat. 

 

 Udvikling:  Her serveres æbleskiver og gløgg 

 

115.  Kantine/mad (forventet tid 20.30 – 21.20) 

Arbejde i nedenstående to grupper  

1. Udvalg for kortsigtede løsninger for kantinen  

Denne gruppe besluttede at vente med at tage initiativer og i stedet bruge 

kræfter på en mere omfattende og langsigtet løsning. 

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

strategiplan med afsæt i det projekt arkitekterne har fremsendt.  

Kort resume af de tanker der tidligere havde været i spil. 

Gruppen blev optaget af: 

Den pædagogiske vinkel, madskoler, kombination af kantine og undervisning, 

”Haver til maver”, kombination af kok, undervisning og frivillige(de ældre bor-

gere). Vi skal have samlet en række data: niveau for kantiner, antal m2 pr. 

elev m.m. på de øvrige skoler på Oddervej, hvor får ældre borgere mad fra i 

Malling? Der skal fordeles opgaver, så vi kan få lavet et godt strategipapir. 

      

116.  Evt. og evaluering af mødet  

 God jul til alle! 

 


