SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dato
Tid
Deltagere

5. Marts 2019
19.00 – 21.30
Morten Østergaard, Formand
Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant
Ditte Drejer Christensen, Forældrerepræsentant
Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant
Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant
Susanne Østergaard, Forældrerepræsentant
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant
Klaus Lundgaard Schubert, Skoleleder
Lise Meyer, Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Forældrerepræsentant
Victoria og Johanne, Elevrepræsentanter

Gæster
Fraværende
Referent

Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant

DAGSORDEN & REFERAT
NR. 1

Kl. 19.00

Overskrift

Velkomst – Præsentation af skolebestyrelsesmedlemmerne

Indhold

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

Referat

Dagsorden er godkendt
Referat er godkendt

NR. 2

Kl. 19.05

Overskrift

Information om skolens drift

Indhold

Referat

1.
2.
3.
4.

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Administration og ledelse
Medarbejderne
Eleverne
Forældrene

Ad 1:Velkommen til Lise Meyer og Anette Weldingh.

Ansvarlig: Formand

Ansvarlig: Formand

SKOLEBESTYRELSESMØDE

Skolen er i dialog med Teknik og Miljø omkring forbedring af parkering og afsætning ved
skolen – der kan komme indkaldelse til et møde med Teknik og Miljø - Hvem er i trafik
udvalg ?
Der er afsat penge til en bedre trafikal afleveringsløsning, men der skal arbejdes på en
holdbar løsning.
Nye medlemmer til trafikudvalg: Hans Christian Bugge og Pernille Holmboe
Ad. 2: Medarbejderne giver udtryk for, at de er glade for at få nye ledere. Der har været
fastelavn.
Ad. 3: Eleverne spørger til udskolingsfest: den bliver gennemført.
Ad. 4: Morten gør opmærksom på, at der er generalforsamling i Skole og Forældre d. 28/3.

NR. 3

Kl. 19:20

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: KLS

Overskrift

Økonomi

Indhold

Skolen indstiller at bestyrelsen godkender skolens budget med et planlagt underskud på
ca. 1.300.000 –
Se bilag.
Som resultat af underfinansieringen på området for specialundervisning:
tildeling:1.220.931. budgetteret forbrug: 4.408.532 Underskud: - 3.187.601
Vi skal drøfte bestyrelsens holdning til udvalgte muligheder for reduktion af udgifter:
Skolerejser, aktuelt 3. klasse 2 dage og 6. klasse 5 dage samt 8 klasse udveksling med
Holland 5 dage. Pris 100.000 og lønudgifter.
Minimal efteruddannelse af personale.
Pædagoger læser UUV og Børnehaveklasse lektioner.
Indvendig vedligehold på skolen.
….

Såfremt tildelingsmodeller og udgifter følger samme kurs i 2020, vil det ikke være muligt at
lave et budget for 2020 der holder skolen under grænsen for 5% underskud.
Det kan ske at 5% grænsen rammes ved udgangen af 2019.
Referat

Budgettet drøftes. Der spørges bl.a. om mulighed for at beholde elever på egen skole.
Klaus understreger, at de elever, der er visiteret til specialtilbud, kun er blevet gjort det
efter grundig udredning.
I lønudgifterne er der indeholdt aftrædelsesordning for to medarbejdere.
Det udvendige vedligeholdelsesbudget er bundet fra centralt hold.
Morten vil kigge nærmere på, hvilke skoler, der er lige så presset af specialundervisning
som Malling med henblik på at indgå i et samarbejde for at få politikerne i tale.
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Der udtrykkes bekymring over, at der til næste år kommer én klasse mere samtidig med at
der ikke ansættes yderligere lærere.
Der lyder en opfordring til at have fokus på den indvendige vedligeholdelse, da det også
påvirker elevernes oplevelse af skolen.
Det blev aftalt, at skolens forbrug drøftes på skolebestyrelsesmøderne 4 gange årligt.
Budgettet er godkendt af bestyrelsen. Lejrskole fastholdes indtil videre
Det aftales, at Morten laver et kort skriv ud til forældrene om, hvad bestyrelsen arbejder
med i øjeblikket.

NR. 4

Kl. 20.20

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Timeplan -

Indhold

Skolen indstiller at bestyrelsen godkender den vedhæftede timeplan –
Grundet de økonomiske udfordringer fra tildelingen til specialklasseområdet,
indstiller skolen at Malling skole bruger ministeriets vejledende timetal.
Timetal-UVM.
Skolen indstiller at 16b anvendes, og at de muligheder der er beskrevet i det seneste
folkeskoleforlig af 30.januar 2019, om nedsættelse af skoledagens længde, tages i
anvendelse.

Referat

Bestyrelsen godkender timeplaner.
Eventuelle justeringer i lektionsplaner kommer på skolebestyrelsens møder senere

NR. 5

Kl. 20.30

Overskrift

Principper

Indhold

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

Referat

Udvalget har samlet, revideret og samlet alle skolens principper i 8 principper.
Koordinationsudvalget bliver præsenteret for principperne.
Det aftales, at alle principper skal behandles næste gang med henblik på godkendelse.
Ledelsen laver ordensreglerne i samarbejde med Koordinationsudvalget.

NR. 6

Kl. 20.45

Overskrift

Sidste skoledag i 2019.

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: KLS/formand

Ansvarlig: Formand

Ansvarlig: KLS

Indhold
Forældrebrev - Info om deltagelse i
Sidste skoledag.pdf arbejdsgruppe for udviklingen af sidste skoledag.pdf

Aarhus kommune efterlyser forældre til deltagelse.

Referat

Deltagelse i planlægning og gennemførelse overgives til 9.årgangs forældreråd.
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NR. 7

Kl. 21.00

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Overskrift

Forberedelse til mødet med SFO-forældrerådet den 3. april 17.30-19.30

Indhold

Bestyrelsen skal drøfte om samarbejdsaftalen med SFO-forældrerådet skal revideres,
inden vi mødes med rådet på næste bestyrelsesmøde den 3. april. Se nuværende aftale i
bilag.
Samarbejdsaftale
med SFO 2017-18.pdf

Referat

Det aftales, at SFO-forældrerådet er med de to første timer. Herefter er der almindeligt
skolebestyrelsesmøde.
Morten kontakter Katrine Nielsen – formand for SFO-forældrerådet med henblik på at lave
en fælles dagsorden for mødet.
Forslag til dagsordenen for samarbejdsmødet:
SFO-budgettet
Det foreslås, at princippet for SFO bliver drøftet på mødet i november med SFOforældrerådet.
Mødet starter med spisning sammen med SFO-forældrerådet. Det bliver holdt på
personalerummet.

NR. 8

Kl. 21.25

Overskrift

Evt

Indhold

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

1. Skimmelsvamp i Lille sal
2. Obs på vikardækning på 9. årgang
3. Overgange 0.-1.

Referat

Ad. 1: Der efterspørges om Lille Sal er undersøgt for skimmelsvamp.
(man kan købe en støvtest, der kan give en indikation).
Ad. 2: Er man obs på vikardækning på 9. årgang – særligt i forhold til geografi.
Ad. 3: Forslag til fagfordeling: tænk i at skabe overgang mellem 0. og 1. klasse.

NR. 9

Kl. 21.30

Overskrift

Punkter til næste bestyrelsesmøde:
Godkendelse af principper
Lektionsplan
Victoria og Johanne behøver ikke at deltage i næste møde

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand
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Indhold
Referat

