SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dato
Tid
Deltagere

3. april 2019
17.30 – 21.30
Morten Østergaard, Formand
Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant
Ditte Drejer Christensen, Forældrerepræsentant
Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant
Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant
Susanne Østergaard, Forældrerepræsentant
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Forældrerepræsentant
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant
Klaus Lundgaard Schubert, Skoleleder
Lise Meyer, Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant

Gæster

SFO-forældreråd
Katrine Knudby Nielsen (formand)
Mette Stitz - forældrerepræsentant

Fraværende

Kirsten Faddy

Referent

Lise Meyer, Ledelsesrepræsentant

DAGSORDEN & REFERAT NR.

Kl. 17.30

Overskrift

Velkomst

Indhold

Drøftelse af samarbejdsaftalen og årshjulet.

Referat

Formand for skolebestyrelsen har i samarbejde med SFO -forældrerådet udarbejdet en
revideret samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO, samarbejdsaftalen indeholder
desuden de emner, som SFO-forældrerådet ønsker at have fokus på:
-

SFO-forældreråd

Ansvarlig: Formand og SFO

Sprogbrug på Malling skole
Brug af mobiler, iPad, pc-spil mv. i SFO-tiden
Kommunikation mellem SFO og forældre

Drøftelse
Et input omkring et muligt oplæg for forældre.
Digital dannelse er relevant for hele skoledagen og skoletiden – forældre oplever, at skolen
generelt har en tydelig holdning til emnet, der støtter op omkring et fælles afsæt for
børnene i skoletiden og i SFO.
En generel snak om kommunikation og om brugen af forældreintra på skolen, medtages i
revidering af princippet om kommunikation.
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En opfordring til evt. at genoptage forældrekaffen i SFO, som et supplement til den
skriftlige kommunikation
Skolebestyrelsen kan tilslutte sig de emner, som SFO-forældrerådet foreslår. Det giver god
mening. Samarbejdsaftalen er hermed klar.
Næste møde mellem skolebestyrelse og Sfo forældreråd er i november 2020
SFO-budgettet er gennemgået og drøftet i SFO forældrerådet forud for mødet og
skolebestyrelsen sætter budgettet på til kommende skolebestyrelsesmøde.
Spisning og tak til SFO-forældrerådet for deltagelse. Herefter overgår mødet til ordinært
skolebestyrelsesmøde.

Fælles spisning 18-19

NR. 1

Kl. 19.00

Overskrift

Velkomst

Indhold

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Punkter til evt.

Referat

Ad 1: Godkendt
Ad. 2: Godkendt
Ad. 3: Der er tilkommet et punkt om trafikforhold på skolen

NR. 2

Kl. 19.00

Overskrift

Information om skolens drift

Indhold

Referat

Ansvarlig: Formand

1.
2.
3.
4.

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Administration og ledelse
Medarbejderne
Eleverne
Forældrene

Ad 1:
Lærer Helle Vognsen har opsagt sin stilling pr. 30. marts 2019. Hun har fået job på
Hovedgaard skole som pædagogisk leder. Skolen sagde farvel til Helle i fredags.
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Vi har på den baggrund fået mulighed for at ansætte endnu en børnehaveklasseleder pr. 1.
august 2019. Hun hedder Malene Højlund Andreasen og kommer fra en stilling som
børnehaveklasseleder på Skåde skole, hvor hun har været ansat i 8 år.
Lærer Gitte Neimann Bach er ansat som rotationsvikar på skolen fra den 1. april til og med
den 30. juni 2019
Malling skole får tilknyttet en administrativ leder pr. 1. august 2019, som deles med Beder
skole. Dette på baggrund af byrådets beslutning om administrative fællesskaber.
KLS har inviteret naboer til trafikmøde den 8. maj 2019 fra kl. 16.00-17.00
KLS ønsker at skolebestyrelsen inddrages i valg af udbyder af skolefoto samt med hvilken
frekvenser, der tilbydes foto på skolen. Punktet kommer på et fremtidigt
skolebestyrelsesmøde.
Ad. 2:
Skolen går i gang med overlevering fra børnehaverne ift. klassedannelse i 0. klasse
Der er et forårsarrangement den 25. april i indskolingen.
Ad. 3:
Der har været et opslag på forældreintra fra foreningen Musik i Malling i forbindelse med
at der manglede foreningsmedlemmer. Pernille opfordrer til at skolen etablerer et
samarbejde med foreningen. KLS er indgået i bestyrelsen
Hans Christian til, hvorvidt skolen har taget stilling til brugen af de nationale test. KLS
oplyser, at testene er obligatoriske. Skolen vil respektere hvis forældre beder deres elever
fritaget for deltagelse i NT.
Der er kommet en enkelt henvendelse vedr. det udsendte brev fra skolebestyrelsen
vedrørende elever i specialklasse, formanden har haft kontakt.
Ad. 4:
Mødet afholdes denne gang uden elevdeltagelse

NR. 3

Kl. 19:20

Overskrift

KRAI

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: KLS

Indhold
Bilag 5 Beskrivelse Bilag 1 Indstilling
af Malling Skoles indskolingsmodel.pdf
fra Malling lokaldistrikt vedr. skolestarts- og indskolingsmodellen.pdf

2019 03 18
Beslutningsmemo KRAI på Malling Skole (002).docx

Skolens ledelse indstiller at bestyrelsen tager stilling til KRAI og godkender indstillingen.
Referat

Drøftelse:
Det er vigtigt at der informeres om de positive elementer som erfaring med KRAI har ført
med sig og at disse videreføres på Malling skole, hvis KRAI udfases fuldt ud.
Der er opmærksomhed på kommunikation på skolen og i lokalområdet, hvis beslutningen
godkendes i B&U.
Beslutning:
Skolebestyrelsen godkender indstillingen. Den sendes herefter videre til behandling i B&U.
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NR. 4

Kl. 20.10

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: KLS/formand

Overskri
ft

Timeplan – til godkendelse.

Indhold

Nedenfor er link til timeplanen for Malling skole 2019-2020
Denne gennemgås på mødet. Der veksles i arket mellem timer og lektioner.
Når der står 30 timer så er det en lektion om ugen, da 30 timer i 40 uger bliver til 40*45
minutter.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bzBYkIAYzGATXTCWSErK_QuDOevMW
ZFIujSJluW96-w/edit?usp=sharing

Referat

Orientering:
Undervisningsministeriet har fastsat et timetal for, hvor mange timer om ugen, som børnene
skal gå i skole på de forskellige klassetrin. Skoledagen består af obligatoriske fag, som
defineres af minimumstimetal/vejledende timetal, dertil kommer understøttende
undervisning og pauser. Der skal omlægges timer til tovoksen timer når skoledagens længde
reduceres efter centralt fastsatte regler. Skolens timeplan for skoleåret 2019-2020 tager
udgangspunkt i ministeriets minimums timetal og vejledende timetal.
Drøftelse:
Opmærksomhed på, om der er behov for og mulighed for studietid/lektiehjælp i det
kommende skoleår? Evt. integreres i undervisningen.
Svømning er ikke et obligatorisk fag, Klaus ønsker skolebestyrelsens stillingtagen til dette?
Beslutning:
Skolebestyrelsen godkender den fremlagte timeplan og indstiller til at der gives en times
svømning på 3. årgang (fra HDS eller understøttende UV) og 4. årgang (fra HDS) – Ledelsen
indarbejder dette i planen.

NR. 5

Kl. 20.30

Overskrift

Principper

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Indhold
Referat

Principperne har været forelagt skolens koordinationsudvalg til kommentering.
Ditte (forælder) rundsender principperne til endnu et gennemsyn, så de opdaterede
principper kan komme på hjemmesiden snarest muligt.

NR. 6

Kl. 21.20

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand
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Overskrift

Evt.

Indhold

Diverse

Referat

Trafik
Dagmar har observeret, at der ofte parkeres på de pladser, der er afsat til af og pålæsning.
Giver det problemer? KLS fortæller, at der er et samarbejde i gang med naboer og med
forvaltningen.
Prognoser for kommende skolebørn
Ifølge prognoserne er elevtallet svagt stigende.
Det kan være svært at forudsige tallene i området, da prognoserne ikke tager højde for
tilgang pga. nybyggeri i området.
Drift
Der efterspørges etablering af håndtag på en branddør, Klaus følger op.
Punkter kommende møder
SFO-budget
Fælles oplæg for forældre på skolen
Inklusion
Information på skolens hjemmeside
Principper
Skolefoto

