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DAGSORDEN & REFERAT 

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

Overskrift Velkomst 

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

Referat Dagsorden godkendt. 
 
Referatet er ved en fejl ikke sendt ud sammen med dagsordenen, hvorfor det ikke kunne 
godkendes. Referatet sendes ud sammen med dagsordenen for næste møde sammen med 
nærværende referat. 
 

NR. 2 Kl. 19.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold 1. Administration og ledelse  
o Lise Meyer er ansat som leder i indskolingen. 
o Administrative fællesskaber – Stine, adm leder fra Solbjerg hjælper os 1 

dag om ugen. 
2. Medarbejderne 
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NR. 3 Kl. 19:20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift KRAI 

Indhold KRAI Kompetencebaseret-Rullende-Aldersintegreret-Indskoling er en model for 
indskolingen der, da den blev introduceret, krævede en del dispensationer fra gældende 
lovgivning. Det vurderes af den nye ledelse at Malling skole med fordel kunne anmode 
byrådet om ikke at være KRAI skole mere, men fortsat arbejde med de elementer fra KRAI 
som har lokal forankring og værdi. Ledelsen foreslår derfor at bestyrelsen godkender at 
der ansøges om fritagelse for KRAI. 

Referat Der er i bestyrelsen opbakning til, at der arbejdes på, at Malling Skole fritages for KRAI. 
Samtidig ønsker bestyrelsen at elementer fra KRAI bibeholdes, herunder projektarbejde og 
temauger på tværs af klasser/årgange, tværfaglighed, storvenner m.m. Ledelsen vil derfor 
undersøge mulighederne for at skolen fritages for KRAI. Bestyrelsen vil på et senere 
tidspunkt udarbejde principper for indskolingen afhængig af om skolen fritages fra KRAI. 
 

 

NR. 4 Kl. 19.35 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift APV 

Indhold APV for 2018 udsendes som bilag inden mødet. 

3. Eleverne 
4. Forældrene 

Referat Ad 1: 
Lise Meyer, der er nyansat leder af indskoling og SFO starter allerede den 18. februar. 
Rasmus Overgaard stopper den 22. februar. Der afholdes en udskolingsfest i marts måned, 
som udskolingsafdelingen står for at arrangere. Der er i folketinget indgået et nyt forlig 
vedrørende folkeskolen, som bl.a. betyder at §16B præciseres, skoledagen forkortes i 
indskolingen og der bliver mulighed for at konvertere noget af den understøttende 
undervisning til to-lærer tid uden at skulle søge om dispensation. 
 
Ad. 2: 
Anette har været rundt at hilse på alle klasser i udskoling og mellemtrin, hvilket har virket 
godt. SFO’en har afholdt spilaften for børn og forældre, med mange deltagere. I denne uge 
er der tema om drømme i SFO’en.  
 
Ad. 3: 
- 
 
Ad. 4: 
 Forældrene efterlyser at der fra skolens side laves en klar udmelding angående hvad de 
børn, som ikke skal konfirmeres, skal lave mens der er konfirmationsforberedelse – er der 
et alternativt tilbud eller har de fri? 
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Kls orienterer om udvalgte punkter fra APV’en og fortæller om planen for det videre 
arbejde med APV i MED udvalg og på personalemøder. 

Referat MED udvalget har lavet en procesplan for hvordan der følges op APV’en, som der vil blive 
arbejdet med frem til sommerferien. MED udvalget vil foreslå medarbejderne på 
afdelingsmøder den, at der arbejdes med følgende 3 temaer mhp. at styrke trivslen: 

1. Forventningsafstemning vedrørende god ledelse 
2. Rollekonflikter, ambitionsniveau og forventninger 
3. Styrkelse af samarbejde vedrørende den pædagogiske opgave, herunder arbejdet 

med børn med særlige behov 
 

 

NR. 5 Kl. 19.50 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Regnskab 2018  

Indhold Der orienteres om resultatet for 2018 samt det forventede overførte beløb. 
Bilag udleveres på mødet. 

Referat Regnskabet for 2018 er endnu ikke helt afsluttet, hvorfor der endnu kan komme små 
ændringer. For undervisningsdelen viser det foreløbige resultat et underskud på ca. 32.000 
kr. og herefter et samlet akkumuleret resultat på ca. 627.000 kr. For fritidsdelen viser det 
foreløbige resultat et underskud på ca. 219.000 og herefter et samlet akkumuleret resultat 
på ca. 525.000 kr. 
 

 

NR. 6 Kl. 20.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Principper 

Indhold Udvalget, der har arbejdet med principper, giver en status. 

Referat Underudvalget er i gang med at se på de eksisterende principper gældende for skolen. Af 
Folkeskolelovens §44 fremgår følgende: 

Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om 

1) undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert 

klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, 
samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af 

valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser, 
2) skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber, 

3) adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den 
kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9, 

4) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i 

samarbejdet, 
5) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 

6) arbejdets fordeling blandt det undervisende personale, 
7) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik 

m.v. og 

8) skolefritidsordningens virksomhed. 
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De eksisterende principper, dækker tilsammen (dele af) principperne for: 
1) underretning til hjemmet om udbyttet af undervisningen (der mangler et par 

tilføjelser) 
2) Undervisningens organisering 
3) Fælles arrangementer i undervisningen. 

 
Bestyrelsen mangler derfor at udarbejde principper for om skolefritidsordningens 
virksomhed og arbejdets fordeling blandt det undervisende personale. 
 
Underudvalget vil nu udarbejde forslag til hvordan de eksisterende principper kan 
sammenskrives under overskrifterne fra Folkeskoleloven/styrelsesvedtægten. Derudover 
udarbejdes forslag til principper for om skolefritidsordningens virksomhed og arbejdets 
fordeling blandt det undervisende personale. Dette mhp. efterfølgende behandling i 
bestyrelsen samt eventuelt andre udvalg på skolen mhp. justeringer og beslutning. 
 

 

NR. 7 Kl. 20.10 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Budget 2019 

Indhold Drøftelser omkring prioriteringer for budget 2019 
Der er udsigt til at betaling for elever der er visiteret til specialtilbud, stiger og udfordrer 
budgettet for 2019. Ledelsen er indstillet på at budget 2019 søger et mindre underskud for 
at denne bevægelse afspejles i regnskabet. 
 
Indledende drøftelser af muligheder og udfordringer ved udsigt til et pres på skolens 
økonomi. 

Referat Stine og Klaus er gået i gang med at udarbejde et budget for 2019. Det viser sig allerede 
nu, at udgifterne til specialklasser stiger markant med deraf følgende stigende difference 
mellem det skolen, får tildelt i budgettet og de faktiske udgifter jf. nedenstående: 
 
2016 

• Budgettildeling specialklasser:  1.220.800 kr. 

• Udgifter til specialklasser:          1.558.200 kr. 

• Forskel ml. tildeling og udgift:   -337.400 kr. 
 
2017 

• Budgettildeling specialklasser:  1.183.013 kr. 

• Udgifter til specialklasser:          2.556.334 kr. 

• Forskel ml. tildeling og udgift:   -1.373.321 kr. 
 
2018 

• Budgettildeling specialklasser:  1.268.354 kr. 

• Udgifter til specialklasser:          3.203.995 kr. 

• Forskel ml. tildeling og udgift:   -1.935.641 kr. 
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2019 

• Budgettildeling specialklasser:  1.220.931 kr. 

• Udgifter til specialklasser:          4.408.532 kr. 

• Forskel ml. tildeling og udgift:   -3.187.601 kr. 
 
Ledelsen vil nu kigge kritisk på de forskellige budgetposter mhp. så vidt muligt at finde 
ressourcer, der kan dække de stigende udgifter til specialklasser og få budgettet til at 
hænge sammen. Måske bliver det nødvendigt at budgettere med et underskud og bruge 
det akkumulerede overskud mhp. at få skolens dríft til at hænge sammen. 
 
Ledelsen vil på næste bestyrelsesmøde fremlægge et budget. 

 

NR. 8 Kl. 21.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Forældre- og medarbejderinddragelse 

Indhold Drøftelse af, hvordan bestyrelsen kan inddrage forældre og medarbejdere i arbejdet. 
Herunder: Hvordan og hvornår skal vi afholde et dialogmøde med forældrene? Skal vi 
holde fast i ideen om et socialt arrangement med det nye ledelsesteam? 

Referat Dialogmøde (skolebestyrelsens årsberetning) med forældrene afholdes i 
sensommeren/efteråret 2019. Bestyrelsen vil udarbejde en mere detaljeret plan for mødet 
på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

 

NR. 9 Kl. 21.25 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Evt. 

Indhold  

Referat - 

 


