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Dato 17. januar 2017 

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 
Anne Bagger Kjærsgaard, Suppleant 
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant 
Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder 
Mikael Bugge Andreasen, Skoleleder 

Gæster Mette Bach Kristensen, Pædagogisk leder 
 

Afbud Dagmar Grummesgaard, Suppleant 
Per Lysgaard, Forældrerepræsentant 
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Suppleant 
Anne Sofie Miltoft 9D, Elevrepræsentant 
 
 

Referent Jørgen Mandrup Nielsen, Souschef / pædagogisk leder 
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DAGSORDEN 

 

NR. 1 TID: 5 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst 

Indhold Godkendelse af referat 
Godkendelse af dagsorden 
Punkter til evt. 

Referat Referat godkendt. 
Dagsorden godkendt. 

 

NR. 2 TID: 20 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: MBA 

Overskrift Information fra skolens drift 

Indhold Ledelsen – bilag udsendes inden mødet 
Medarbejderne – Vibeke fra udskoling om Forældreinddragelse (som resurse) 
Eleverne 
Forældrene: Herunder kort referat fra forældremødet i 5.a 
Projekt forældre i udskolingen. 

Referat Ledelsen: 
Om bladet ”Folkeskolen” - Vi fortsætter med bladet til medlemmer af SB 
 
Midttrafik har opsagt aftale med kommune med heftige stigninger for skolerne til følge for 
buskørsel. Det betyder noget for implementeringen af ”den åbne skole” og helt aktuelt - 
deltagelse i kulturby Aarhus i 2017. SB overvejer at rejse sagen.  
Punktet tages op på næste SB-møde. 
 
Toiletter: 
Vi har to toiletter, som vi påtænker at renovere. Omkostningerne er her ca. 66.000.  
Yderligere 5 toiletter kan ”løftes” for yderligere ca. 30.000. Ledelsen vil prioritere 
områderne med en samlet udgift på ca.  kr. 100.000. 
 
Om uddannelsesparathedsvurdering på Malling Skole 
Opgørelse pr. 15. august 2017 
Vi har 5 elever ud af 47 elever svarende til 9,6 %, som er erklæret ikke uddannelsesparate 
på 8. årgang og 5 elever ud af 52 elever svarende til 8,8 % på 9. årgang. 
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Vi må gerne på Malling Skole være lidt stolte af det lave antal ikke uddannelsesparate 
elever på 8. og 9. årgang. Gennemsnitstallet for Aarhus er henholdsvis 23,87 % på 8. 
årgang og 17 % på 9. årgang. 
 
Sammenlægning af klasserne på 7. årgang 
På 7 årgang har vi 3 små klasser med i alt 54 elever. Vi påtænker at slå klasserne samme af 
faglig og sociale grunde samt af resursemæssig årsag. 
 

- Klasserne er sammenlagt fra august til 2 klasser 
- Der holddeles i dansk fra 1. marts på 2 hold 
- Sammenlægning skydes i gang den 1. juni 
-  

Styrket forældrevejledning i udskolingen. 
Vibeke Mathiesen gennemgik udviklingsarbejde, som hun deltager i på vegne af Malling 
Skole sammen med en repræsentant fra FU. 
 
Et ’tidligt indsats’ projekt. Vibeke gennemgik projektet (se bilag) 
Kunne det tænkes at der var nogle der ville være med den 13. marts. 
Powerpoint (se bilag) 
 
Invitation til forældredeltagelse. 
13. marts 2017 
Tid: 17.00-19.00 
Sted: Børn og Unge, Aarhus Kommune 
Grøndalsvej 2 
8260 Viby 
Lokale 323 
Interesserede kan henvende sig til Mikael. Evt. rekruttering fra forældrerådene.  
Aftenen er til brainstorm - og man binder sig kun til dette møde. 
  
Tilbagemelding om mødet i 5A den 15. december 2016 
Anne (repræsenterede SB på mødet): 
Et rigtig godt møde, med god opbakning 
Skolen tog udgangspunkt i: ”Hvad har vi set, hvad har vi gjort.” 
Anden halvdel handlede om forældreopgave – hvad kan styrker forældregruppen (adfærd, 
etc.) 
Det var en god måde at gøre tingene på. 
Forældrene havde lidt forskellig oplevelse af tingenes tilstand i 5A. 
 
Mikael 
Det har givet en anden klasse. Har talt med børnene i dag. Samstemmende oplever 
eleverne ro, og at de lærer noget. En klasse som hele raden rundt var glade for det, der var 
sket og sat i gang. 
 

 

NR. 3 TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Fuldtallig Bestyrelse 

Indhold Skal der udpeges bestyrelsesposter blandt suppleanter i forbindelse med orlov og fravær 
af bestyrelsesmedlemmer? 

Referat Hvad tænker I, når medlemmer af SB er være i en længere periode. 
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Punktet blev drøftet. Udpegning af suppleanter vurderes i de konkrete tilfælde. 
 
Opmærksomhed skal være på, om SB er beslutningsdygtig.  
Styrelsesloven gælder på området. 
”Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, 
dog således at forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af de tilstedeværende. I 
tilfælde af afstemning kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Alle beslutninger træffes ved 
simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.” 
 
Der udspandt sig en diskussion om det er hensigtsmæssigt af benytte afstemninger.  
SB var enige om at forsøge at undgå afstemninger og lade dialogen tale.   
 
 
 
 

 

NR. 4 TID: 45 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: MBA / MBK 

Overskrift KRAI 360 grader 

Indhold  Bilag udsendes inden mødet. 
Der er i dialog og samarbejde med bestyrelsen lavet et grundigt eftersyn af KRAI modellen. 
Resultaterne fremlægges og perspektiverne drøftes med bestyrelsen 

Referat  
Punktet blev drøftet. 
Der er siden KRAI blev startet op sket meget på skoleområdet. 
Skolereform med nye fag, læringsplatform, krav om linjefagsdækning hos lærerne og nu 
senest en ændring i strukturen i SFO.  
Det er alle perspektiver der giver anledning til, at der skal kigges på den struktur KRAI har. 
De ovennævnte perspektiver er desuden, ved hjælp af spørgeskemaer, drøftet med 
forældre og personaler.  
Der blev besluttet af skolens personale og skolebestyrelsen arbejder videre med 
ovenstående, med henblik på at lave det bedste dagligdag for eleverne på Malling skole. 
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NR. 5 TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: MBA 

Overskrift Fraværs brev – bilag fremsendes til kommentering inden mødet – PUNKTET UDSKYDES! 

Indhold Skolen er optaget af elevernes fravær. Der skal udfærdiges et brev fra skolens ledelse og 
bestyrelse. 

Referat  

 

NR. 6 TID: 25 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift  Mobilpolitik – se princippet som bilag - PUNKTET UDSKYDES! 

Indhold Skal skolen være mobilfri? 
Princippet skal gennemses og evt. justeres 

Referat  

 

NR. 7 TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: MBA 

Overskrift Evaluering af SFO møderne - PUNKTET UDSKYDES! 

Indhold Hvordan er oplevelsen af de fælles møder? 

Referat  

 

 

NR. 9 TID: 5 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Alle 

Overskrift Evt. 

Indhold Evaluering af mødet 

 Malene - Godt, at vi fik frit løb og tid til at drøfte tingene. 

 Annika -  Næsten det samme - godt at få tid til at  

 Fint møde -  

 Mikael god dialog og lydhørhed  

 God dialog med passion 

 Ditte - godt møde 

 Kirsten - godt møde 

 Morten - Godt med flere følelser 

 Alex - godt møde - Glæder mig til at høre personalet - dem er jeg her for!  

 Anne - Dejlig med bilag 
 

Referat  

 

NR. 8 TID: 10 min Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Sascha 

Overskrift Knytte forældrerådene til skolebestyrelsen – bilag fremsendes inden mødet -  PUNKTET 
UDSKYDES! 

Indhold Hvordan får vi aktiveret forældrerådende som en sparringspartner for bestyrelsen 
Punktet er på som oplæg til en evt. arbejdsgruppe 

Referat  


