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DAGSORDEN 

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

Overskrift Velkomst og præsentation 

Indhold Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og ny skoleleder 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Punkter til evt. 

Referat Til sidste referat tilføjes, at der også er mistanke om skimmelsvamp i lille sal, hvilket 
ønskes undersøgt nærmere. Referat herefter godkendt. 
 
Præsentationsrunde, hvor medlemmerne af bestyrelsen kort præsenterede sig. 
 

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 
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4. Forældrene 

Referat Ad. 1: 
Der er lavet en aftale med Solbjerg Skole om, at Stine Villads Jensen, der er administrativ 
leder på Solbjerg Skole, frem til 1. januar 2020 arbejder på Malling Skole 1 dag om ugen, 
som administrativ leder uden personaleansvar. TAP gruppen vil fremover referere til Klaus. 
 
Vi har modtaget resultaterne af trivselsmålingen, som er blevet præsenteret for personalet 
og som MED arbejder med. Vi vil på et senere tidspunkt behandle resultaterne og 
indsatsområder på et bestyrelsesmøde. 
 
Et centralt fokusområde i de kommende år i Børn og Unge bliver kulturudviklingsprojektet 
Stærkere Læringsfællesskaber, som bl.a. har fokus på at styrke samarbejdet i Børn og Unge 
og på de enkelte arbejdspladser. På alle skoler skal der i den forbindelse udpeges en række 
ressourcepersoner, der kan støtte ledelsen i arbejdet med at styrke samarbejdskulturen. 
På Malling Skole skal der udpeges 3 ressourcepersoner. 
 
Der er i øjeblikket en drøftelse i Børn og Unge af hvorvidt den nuværende praksis 
vedrørende brugen af Folkeskolelovens §16B kan forsætte, som hidtil. Paragraffen giver 
mulighed for i særlige tilfælde at forkorte skoledagen, hvis en række betingelser er opfyldt. 
Paragraffen er blevet brugt i vidt omfang på Malling Skole og mange andre skoler i Aarhus.  
 
Byrådet har tidligere besluttet, at Malling Skole er en KRAI skole, hvilket vil sige, at der 
arbejdes med Kompetencebaseret Rullende Aldersintegreret Indskoling, herunder optag af 
elever flere gange om året. I forbindelse med vinteroptaget 18/19 er der kun startet 3 nye 
elever i 0. klasse, hvorfor ledelsen vil undersøge mulighederne for at enten revitalisere 
eller afskaffe KRAI på Malling Skole.  
 
Ad. 2: 
3 nye elever er startet i 0. klasse efter nytår, hvilket er det laveste antal i den tid skolen har 
arbejdet med KRAI. 
 
Personalet er glad for, at Klaus er tiltrådt som ny skoleleder. 
 
Ad. 3: 
Ønske fra 9. årgang om at der afholdes en udskolingsfest, nu hvor 
markedsdagen/skolefesten blev aflyst. Ønsket drøftes på KU-møde, hvorefter ledelsen 
vender tilbage til elevrådet. 
 
Ad. 4: -  
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NR. 3 Kl. 19:30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Præsentation af Klaus’ tanker om at være ny skoleleder på Malling Skole 

Indhold Da kun få at bestyrelsens medlemmer deltog i selve ansættelsesprocessen af ny skoleleder 
ønsker bestyrelsen at høre lidt om Klaus’ motivation for at søge stillingen, herunder tanker 
om at være ny skoleleder på Malling Skole. 
 

Referat Klaus præsenterede sig og fortalte lidt om sin baggrund samt første indtryk af Malling 
Skole. 

 

NR. 4 Kl. 19.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Skolebestyrelsens ideer til fokusområder for bestyrelsen 

Indhold Skolebestyrelsen har siden sommeren 2018 haft stort fokus på afgivelse af høringssvar i 
forbindelse med byrådets budgetforslag samt ansættelse af nye ledere til Malling Skole. 
Med ansættelsen af ny skoleleder samt en ny pædagogisk leder er det nu tid til at drøfte 
hvad bestyrelsens fokus skal være i den kommende tid. Med afsæt i tanker om at være ny 
skoleleder på Malling Skole (jf. ovenstående punkt) samt tidligere drøftelser i bestyrelsen 
af bestyrelsesmedlemmernes motivation og fokus i deres bestyrelsesarbejde, drøftes ideer 
til fremadrettet fokus i bestyrelsen. 
 

Referat Morten orienterede om tidligere drøftelse i bestyrelsen vedrørende ønsker til fokus for 
bestyrelsens arbejde fremadrettet. Følgende fokusområder blev nævnt dengang nævnt: 

• Tættere kobling mellem skolebestyrelsen og de øvrige forældre via f.eks. besøg på 
forældremøder eller bod til markedspladsen eller dialogmøder. 

• Styrkelse af forældresamarbejdet og forældrenes engagement. 

• Skolens indeklima især på overetagen og udskolingen. 

• Elevernes arbejdsmiljø. 

• Styrkelse af elevrådet. 

• Etablering af kantine. 

• Bedre udnyttelse af udearealer.  

• Skolens anvendelse af vikarer. 

• Muligheder for 2-lærer ordninger 

• Muligheder for færre timer på skemaet/kortere skoledag 

• Muligheder for mere fri leg i skoledagen 

• Opbygning af fælles studiemiljø for udskolingen.  

• Flere foredrag for forældrene, der kan samle og inspirere.  

• Involvering af forældrene og lokalsamfundet i skolelivet.  

• Udvikling af skolen lokaler 

• Fastlæggelse af et bestemt tema i samarbejde med de øvrige forældre, som der 
arbejdes med i en periode. 

• Skolens inklusionsarbejde 

• Sprog/mobning og dannelse 



SKOLEBESTYRELSESMØDE 

• Hvad vil vi med KRAI? 

• Udvikling af princippet for brug af mobiltelefoner 

• Arbejdsmiljø for elever + ansatte 

• Styrkelse af elevernes motivation 
 
Elevrepræsentanterne i bestyrelsen tilføjede, at de også har et ønske om bedre og mere 
tidssvarende møbler til eleverne – især bedre stole. 
 

 

NR. 5 Kl. 20.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

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

Indhold I forbindelse med ansættelse af ny pædagogisk leder for Indskoling/SFO er der behov for 
at bestyrelsen mødes ekstraordinært den 29. januar mhp. udtalelse til indstilling om 
ansættelse af ny pædagogisk leder. Der er derfor behov for justering bestyrelsens 
mødekalender (se vedlagte mødekalender). Derudover drøftes hvilke temaer, der skal 
være omdrejningspunktet for de kommende møder frem mod sommerferien 2019. Dette i 
forlængelse af ovenstående punkt om ideer til skolebestyrelsens fokus mhp. eventuel 
yderligere justering af mødekalenderen. 
 

Referat Ny mødekalender blev besluttet (opdateret 29. januar 2019): 
 

Dato SB-møde Ordinært/ekstraordinært SB-møde 
 

22. august 2018 
19.00-21.30 
 

Ordinært SB-møde 

9. oktober 2018 
19.00 – 21.30 
 

Ordinært SB-møde 

15. november 
2018 
19.00 – 21.30 
 

Skolebestyrelsen mødes og afgiver udtalelse til indstilling om 
ansættelse af skoleleder 

11. december 
2018 
19.00 – 21.30 

Skolebestyrelsen mødes og afgiver udtalelse til indstilling om 
ansættelse af to pædagogisk ledere 
 

16. januar 2019 
19.00 – 21.30 
 

Ordinært SB-møde med præsentation af ny skoleleder. 
 
TEMA: Revision af principper + status på skolens økonomi 
 

29. januar 2019 
19.00 – 19.30 
 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 
 



SKOLEBESTYRELSESMØDE 

 

Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til indstilling om ansættelse af ny 
pædagogisk leder i indskoling/SFO. 
 

4. februar 2019 
19.00 – 21.30 

Ordinært SB-møde med præsentation af ny pædagogisk leder. 
 
Tema: Økonomiske prioriteringer, APV m.m. 
 

5. marts 2019 
19.00 – 21.30 
 

Ordinært SB-møde  
 
TEMA:  Godkende budget 2019 + planlægning af dialogmøde med 
forældre 
 

3. april 2019 
17.30 -21.30 

Udvidet SB-møde med SFO-forældrerådet (Bemærk: Start kl. 17.30) 
 
TEMA: Samarbejdsaftale med SFO-forældrerådet 
 

9. maj 2019 
19.00 – 21. 30 

Ordinært SB-møde 
 
TEMA: Status på inklusions-indsatsen 
 

11. juni 2019 
19.00 – 21.30 

Ordinært SB-møde 
 
TEMA: Årsberetning + evaluering af samarbejdet 
 

 

NR. 6 Kl. 20.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

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

Indhold En central opgave for bestyrelsen er at revidere og udvikle principper for skolen under 
inddragelse af forskellige relevante grupper. For at komme i gang med dette arbejde 
nedsættes et underudvalg til skolebestyrelsen, som skal arbejde med forslag til revidering 
og udvikling af skolens principper, herunder forslag til eksemplariske processer for dette 
arbejde.  
 

Referat Nedsat underudvalg bestående af: 

• Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant 

• Ditte Drejer Christensen, Forældrerepræsentant  

• Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 
 
Underudvalget mødes den 29. januar, kl. 18 i glasburet i SFO’en. 
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NR. 7 Kl. 21.25 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Evt. 

Indhold  

Referat Det undersøges hvordan GåBus i byen fjernes, da ordningen ikke længere anvendes. 
 
Hjemmesiden trænger til opdatering, herunder opdatering af medlemmer af 
skolebestyrelsen, med nye elevrepræsentanter. Ledelsen ser på det. 
 

 

 


