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Dato 24. november 2016 

Tid  19.00 – 21.30 

Deltagere Sascha Maria Noomi Löwenstein, Formand 
Alex Schmidt, Næstformand 
Annika Dahl Ebert, Forældrerepræsentant 
Karen Lyngkjær Sindesen, Forældrerepræsentant 
Malene Gade, Forældrerepræsentant 
Morten Østergaard, Forældrerepræsentant 
Per Lysgaard, Forældrerepræsentant 
Dagmar Grummesgaard, Suppleant 
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Suppleant 
Anne Bagger Kjærsgaard, Suppleant 
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant 
Anne Sofie Miltoft 9D, Elevrepræsentant 
Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder 
Mikael Bugge Andreasen, Skoleleder 
Mette (SFO-forældreråd) 
Anne (SFO-forældreråd) 
Mette (SFO- forældreråd) 
 

Gæster Mette Bach  Kristesen, pædagogisk leder for indskoling  
Birte Hansen – fritidspædagogisk leder 
SFO forældreråd (inviteret til 19.30) 
 

Afbud Annika Dahl Ebert 
Karen Lyngkjær Sindesen 
Katrine (Forældrerådet) 
Malene Gade 
 Faouzi Tscherning 
Anne Sofie iltoft 
 

Referent Jørgen Mandrup Nielsen 
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Referat 

 

NR. 1 TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst 

Indhold Godkendelse af referat 
Godkendelse af dagsorden 
Punkter til evt. 

Referat Referat - godkendt 
Dagsorden 
Under evt.: Uddannelse af skolebestyrelsen samt trafik og skolevej. 

 

NR. 2 TID 15 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: MBA 

Overskrift Orientering om skolens drift 

Indhold  

Referat  Haft besøg af Mads, springgymnastik Instruktør fra BMI, som har lavet springforløb 
på mellemtrinnet. Tilbagemeldingen fra lærerne har været rigtig gode. Stor succes. 

 Mellemtrinnet har været med til flugtskydning under BMI. Flere elever har været 
gode til skydningen. 

 Spejderne er interesseret i at komme og undervise og præsentere sig selv. 

 Årlig brandøvelse er afholdt. 3,5 minutter tog det at rømme skolen. 
 

 Byggeri:  
Rull-midler frigjort til at lave nyt håndværk- og designlokalet. Byggeriet går snart i 
gang. En del af elevernes undervisning på mellemtrinnet i håndværk/design vil 
blive aflyst hen over foråret. Sløjdlokalet kan ikke benyttes i tidsrummet. 

 



SKOLEBESTYRELSESMØDE 
 

 Den 6. dec. afholdes byggemøde omkring renoveringen af SFO. Mere information 
senere. 

 

 Ny læringsplatform er undervejs. Superbrugerne og ledelsen har været af sted. 
Efter jul kommer lærerne på kursus. 

 

 Nye PC-er på vej til skolerne. Vi har fået det, der svarer til 114 PC-enheder. Vi er 
landet på køb af et klassesæt PC-er til udskolingen - resten bliver Chromebook, 
hvilken sandsynligvis betyder flere enheder end 114. 
Der skal indgives svar i morgen.  
Fremadrettet bliver der ændret på it-support til skolerne. It-folkene skal fremover 
også supportere dagtilbuddene. 

 

 Vi har en afskedigelsessag med en medarbejder i indskolingen - en pædagog er 
afskediget. 

 

 Haft fokus på en klasse på mellemtrinnet. Vi har ekstern support på klassen på 
grund af manglende trivsel. Forældremøde den 14. december.  
På mødet deltager Sasha som forældre. Anne deltager som repræsentant for 
bestyrelse. 
 

 I lokalavisen er Malling Skole på delt 3. plads over skoler, hvor eleverne fortæller, 
at de aldrig er blevet mobbet. 86 % siger de aldrig bliver mobbet. 
 

 Mellemtrinnet har haft trivselsuge. Netop evalueret med gode tilbagemeldinger. 
Elevrådet tager fat i temaet og fortsætter forskellige tiltag. 

 

 Besked fra Gitte i udskolingen. 9. klasse har været på medieskolen med rigtig gode 
tilbagemeldinger fra skolen omkring faglighed, adfærd og omgangstone. 

 

 I morgen er det juleklippedag. 
 

 I onsdags var der indskrivningsmøde i indskolingen. 
 

 

NR. 3 TID: 120 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Drøftelse om SFO struktur 

Indhold 1. Samarbejdsaftale skolebestyrelse / SFO forældreråd ( se vedhæftede fil) – 5 min. 
2. Rammesætning for SFO proces – 15 min. 
3. Hvad er det gode ved SFOén i dag – 70 min. (punkt 3. og 4. sammen (gruppearbejde)) 
4. Hvad er den gode overgang til klub – 70 min. Inklusiv pause 
5. Fælles drøftelse – 20 min 
6. Nedsættelse af styregruppe – 10 min  

Referat Ad 1. Kommentarer:   
Samarbejdsaftalen mellen SFO-forældreråd og SB skal gennemgås hvert år.  
Primært kommer vi til at arbejde med følgende fokusområdet: 

 4. klasses overgang til klub. 

 Synliggørelse over for de andre forældre. 

 Fokus på ny ledelsesstruktur. 
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Kommentar: 
En evaluering af den seneste samarbejdsaftale kunne være fint. En kort opsamling på 
indsatserne. 
 
Styrelsesloven gælder for skolebestyrelsen. Forældrerådet kan inddrages som rådgivende 
organ. 
 
Der ændres i 3. pind i samarbejdsaftalen:  
”Skolebestyrelse inddrager SFO-forældrerådet i drøftelse af disse.2 
 
Ad 2. Om processen:  
SE BILAG (Slides fra Mikael!!!!) 
 
Kommentarer: 

 Inddragelse i processen burde være foregået tidligere.  

 Processen skal foregår hurtigt af hensyn til personalet. 

 Vigtig med en tydelig procesplan af hensyn til medarbejderne. 

 Vigtig med stor inddragelse af personalet i processerne. 
 
Ad 3. 
Gruppen opdeles i to, der drøfter begge emner: 
 

A. I retroperspektiv - hvad virker, hvad er vi gode til, hvad skal beholdes, hvad skal 
dyrkes. 

B. Fremtidsperspektivet: Den gode overgang til klub for 3. klasse. 
 
SB – gruppearbejde 161124 
 
A: SFO – ANNO 2017 

 Der skal etableres noget særlig for de ældste i SFO’en (3. klasse anno 2017) 

 Det er: 

 Vigtigt i forhold til overgangen til klub 

 Vigtig i forhold til at understøtte klassekulturen og relationerne i de nye 3. klasse 

 Vigtig at pædagogerne går igen i klasserne og i SFO’en 
God til i dag: 

 Alsidig og tryg – helhedssyn på barnet 

 Valgfrihed i strukturerede rammer 
 

B:OVERGANG 

 Kendt voksen 

 Flydende overgang 

 Brug klubfaciliteter i skoletiden og omvendt 

 Kommunikation og information til forældre 

 Prøvehandlinger 

 Hvordan tager FU i mod? Børnene skal tages imod/vejledes! De er yngre end de 
plejer! 

 De voksne skal have fokus på at se overgangen fra er børneSFO-perspektiv. 

 SFO-børn skal rustes til tidligere overgang. 

 Storevenner/mentorordning 
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Kommentarer: 

 Bestyrelse og forældreråd er rammesættende for skolens opgave i forhold til det 
videre arbejde. Tankerne og ideerne bringes med ind i det videre arbejde. 

 
Beslutning: 
Nedsættelse af styregruppen udsættes til næste møde. 
Hjemmeopgave: Hvad er kommissoriet for styregruppen - hvad skal opgaven være. 
  
 

 

NR. 4 TID: 5 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: XX 

Overskrift Evt. 

Indhold  Uddannelse:  
På baggrund af resurserne til uddannelse af SB-medlemmer. SB-medlemmer bedes 
komme med indspark. Rammen er 17.000 Kr. 

 Trafik:  
På dialogmøde med Benjamin Simsek blev usikre skoleveje i Malling bragt op. Vi fik 
mere eller mindre at vide, at vi ligger sidst på listen med hensyn til udbygning af 
sikre skoleveje. 

 
 

Referat  

 

 

Underskrifter: 

 

 


