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DAGSORDEN 

NR. 1 Kl. 19.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst og præsentation 

Indhold Godkendelse af dagsorden 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Punkter til evt. 

Referat Dagsorden godkendt 
Referat fra sidste møde er godkendt. 

NR. 2 Kl. 19.10 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold 1. Administration og ledelse  
2. Medarbejderne 
3. Eleverne 
4. Forældrene 

Referat Ad. 1: 
Vi har ansat Søren Kuipers, som lærer i en tidsbegrænset stilling i udskolingen (erstatter 
Tina Toftdal, mens hun er på orlov). 
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NR. 3 Kl. 19:30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Indstilling vedr. pædagogiske lederstillinger – Lukket punkt  

Indhold Ansættelsesudvalget orienterer bestyrelsen om kandidater til de pædagogiske 
lederstillinger, herunder ansættelsesudvalgets indstilling til ansættende leder. Dette mhp. 
at bestyrelsen kan lave en indstilling til ansættende leder. 
 

Referat Vi har haft 2 pædagogiske lederstillinger slået op – en til indskoling/SFO og en til 
mellemtrin/udskoling. Ansættelsesudvalget har valgt at indstille til Anette Weldingh til 
ansættelse som pædagogisk leder for mellemtrin/udskoling. Samtidig er det besluttet at 
genopslå stillingen som pædagogisk leder for indskoling/SFO. 
 

 

 

NR. 4 Kl. 20:30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Drøftelse af kommende proces for visionsarbejde 

Indhold Skolen får ny ledelse primo 2019, hvilket gør det oplagt at skolebestyrelsen drøfter næste 
skridt for skolens udvikling på både den korte og lange bane. Bestyrelsen vil derfor på 
dette møde drøfte ideer til kommende udviklingspunkter. 

Skolens ledelse har ændret procedurerne for hvordan man ansøger om elevers fravær, 
som er meldt ud via intra. 
 
Skolens ledelse har sammen med teknisk serviceleder og AMR for lærerne foretaget en 
fysisk rundering af skolens bygninger mhp. finde ud af hvor der trænger mest til 
istandsættelse. Der igangsættes en proces, hvor det undersøges hvad det ca. koster at 
istandsætte et klasselokale mhp. at der kan laves en plan for løbende istandsættelse af 
lokalerne. 
 
Derudover har vi gennemført APV i forhold til det fysiske arbejdsmiljø. I forlængelse heraf 
er det blevet besluttet at igangsætte følgende 4 tiltag: 

• Etablering af flere strømudtag i klasselokalerne 

• Undersøge luftkvaliteten i klasselokalerne på 2. sal mhp. eventuel forbedring af 
luftkvaliteten 

• Etablering af støjdæmpning i det store personalerum 

• Undersøge om der er svamp på væggen i Store sal (ydervæg mod 
Lundshøjgårdsvej) 

 
Ad. 4: 
Bestyrelsen overvejer at sende repræsentant til Skole og Forældres seminar for 
skolebestyrelser om fremtidens skole-hjem-samarbejde, der afholdes lørdag, den 16. 
marts i Silkeborg. 
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Referat Punktet udskudt til ny skoleleder kan deltage i drøftelsen 

 

NR. 5 Kl. 21:00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Planlægning af bestyrelsesmøde i januar med ny skoleleder 

Indhold Den 16. januar mødes bestyrelsen første gang med den nytiltrådte skoleleder. Hvad ønsker 
vi som bestyrelse, at der sættes på dagsordenen for dette møde? 
 

Referat På bestyrelsesmødet den 16. januar er følgende på dagsordenen: 

• Skoleleder præsenterer sig og sin tanker om at være ny skoleleder for Malling 
Skole 

• Skolebestyrelsens ideer til fokusområder 

• Drøftelse af skolebestyrelsens mødekalender for resten af skoleåret mhp. 
justeringer 

• Nedsættelse et underudvalg til skolebestyrelsen, som skal arbejde med forslag til 
nye principper, som drøftes i skolebestyrelsen.  

  

 

NR. 6 Kl. 21.25 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Evt. 

Indhold  

Referat - 

 

 


