
Information om skolen -  Bestyrelsesmøde 16.03.2017 

Personalesituation: 

 Der er gang i planlægningen af kommende skoleår. I den forbindelse ses der lige nu på 

personaletilpasninger – en beregning af hvor mange lærere og pædagoger der er på skolen til 

næste år. 

 

 Den 15. og 16. marts er indskolingslærerne på de første kursusdage i inklusion, klasseledelse og 

præsentation af NEST projektet. Pædagogerne har i flotteste stil taget over på dagligdagen og lavet 

fagdage med pædagogisk indhold 

 

 Der er sat gang i mobilitetsdage for pædagoger. Det betyder der kan søges intern jobrotation i 

kommunen. Perioden er fra 1.2 til 30.3 

 

Drift: 

 Der er gang i planlægningen af byggeprojekter i SFO og Håndværk & DeSign. 

Det betyder i tiden frem mod sommerferien, at der vil være støj og håndværkere på skolen. 

Der er i den forbindelse lavet retningslinjer til hvordan håndværkerne skal opføre sig på skolen. 

Herunder en indskærpelse af, at i forbindelse med kørsel, skal der være skærpet opmærksomhed. 

 

 Der er fortsat stort fokus på elevfravær. I løbet af vinterperioden og starten af foråret, har over 80 

elever ansøgt om, at afvikle ferie ud over skolens almindelige ferieperiode.   

 

Skolens liv: 

 Skolen er blevet kontaktet med et projekt med at lave dukker til skadestuen i Aarhus. 

Det har håndværk & DeSign taget godt imod, og er godt i sving 

 

 Der er afviklet terminsprøver for 9. klasserne. Det er forløbet fornuftigt. 

Der evalueres, så afgangsprøverne kan forløbe problemfrit. 

 

 Der har været afviklet endnu en workshop om ”En god start i lokalsamfundet” 

Workshoppen var på forvaltningen. Det bliver spændene at se hvordan de mange tiltag bliver 

effektueret i lokalområderne i område syd. 

Der er stor opbakning fra lokalområdet og foreningerne i Malling 

 

 Der er afholdt workshop for ”forældreinddragelse og forældre som resurse”. 

Malling skole og FU stillede med 7 engagerede forældre. 

 

 

 Den 30. marts 2017 afholdes tredje udgave af "Skolebestyrelsernes dag" – et bydækkende 

inspirationsmøde for alle skolebestyrelser. Pt. er der en tilmelding fra Malling skole. 

Der er tilmelding til skolens leder senest 20.3 

 


