
                                                
    

 

Skolebestyrelsen Malling Skole  
Referat af mødet den 19.04.16 
 

 

138.  Godkendelse af referatet fra mødet den 14.03.16 

Referat blev godkendt 

139.  Orientering fra interessenterne  

a. Nyt fra elevrådet 

Det store elevråd har drøftet muligheden for at konverterer understøttende 

undervisning til 2 voksne i faglektionerne. Den mulighed støtter det store 

elevråd. Det lille elevråd har nedsat 3 nye arbejdsudvalg: Kantine – udeområ-

der – inde-arealerne. Rådet kan arbejde på nogle møder uden en voksen. 

b. Nyt fra personalet 

Lørdag den 2/4 var der arbejdsdag for mellemtrin og udskolings lærerne. 

2 temaer var på dagsordenen: 1) Arbejdet med læringsmål introduceret af 

skolens læringsvejledere. Der blev efterfølgende arbejde i grupper med ud-

valgte fag. Hvordan synliggøres og evalueres målene med eleverne? 2) Evalu-

ering af skoleåret – reformen år 2. Input til ledelsen med ændringer inden for 

ressourcerammen. Lørdagen var en rigtig god arbejdsdag og næste år skal 

indskolingen også deltage. 

Indskolingen: 1) Der arbejdes med de ældste elever der skal i 3 klasse. 2) 

Lærer og ledelse har også besøgt børnehaver for at få viden om kommende 

børn. 3) Der er fokus på indeklimaet i indskolingen, der er medarbejdere og 

børn der har gener. Der er sat en proces i gang, med bygningsafdelingen, for 

at få udskiftet taget i hele indskolingen. 4) Der arbejdes med pausestrukturen 

til kommende skoleår, således at pædagogerne kan få en sammenhængende 

pause på 30 min. 

c. Nyt fra ledelsen 

Mette er godt i gang med sit arbejde og er taget godt imod. Ledelsen er godt i 

gang med planlægningen af næste skoleår. Fagfordelingen er i gang. 



Per B har opsagt sit job pr. 1/10 2016. Der tages hensyn til dette i de kom-

mende ansættelsessamtaler til skolelederstillingen. 

d. Nyt fra forældrene 

Høringssvar er sendt ind til BU. Per skriver et indlæg til Fællesbladet vedr. det 

kommende skolebestyrelsesvalg. Der er dialogmøde med Rådmanden den 

19/5. Der er ikke interesse for at deltage, derfor afholdes det ordinærer besty-

relsesmøde den 19/5. 

e. Nyt fra Skole og forældre. 

Alex har trukket sig fra sin post i organisationen Skole og Forældre. 

 

140.  Skolebestyrelsesvalg i foråret 

 Karen, genopstiller til valget 

Dagmar, overvejer at stille op som suppleant. 

Gunhild, genstiller ikke 

Anni, genopstiller ikke 

Faouzi, overvejer om han stiller op. 

 

Den 27. april annonceres valget ved en skrivelse til alle forældre på Malling Skole. 

Der tages udgangspunkt i køreplan/bilag til mødet. 

 

141.  Dialogmøde med forældrene 

Dialogmødet med forældrene afholdes den 25/5. Alex, Per og Malene planlægger 

mødet. Anne Sofie vil tage initiativ til en lille elev produceret film, der kan rekla-

mere for valget. 

 

142.  2. behandling af budget 2016/17.  

 Budget blev vedtaget. Et medlem stemte blankt.  

 Der blev udtrykt, at der ikke var tid nok til en grundig behandling af punktet. 

Dette skal der tages højde for næste gang, således at der er tid nok til budgetbe-

handlingen. 

 

143.  Lektionsplanen. 

 Lektionsplanen blev godkendt. 

Lektionerne til understøttende undervisning, der konverteres til 2-voksne i fagun-

dervisningen, skal evalueres i foråret 2017 og resultatet skal fremlægges for be-

styrelsen inden budget og lektionsplans drøftelserne i foråret 2017. Der udarbej-

des således en evalueringsplan, som fremlægges for bestyrelsen på kommende 



møder. 

      

144. Evt. og evaluering af mødet 

Det er ikke godt at tidsplanen for mødet skrider, således at pkt 142 og pkt 143 

bliver presset. Der skal være mere tid til budget og lektionsplan pkt. 

 


