SKOLEBESTYRELSESMØDE
Dato
Tid
Deltagere

27. august 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
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Forældrerepræsentant
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant
Klaus Lundgaard Schubert, Skoleleder
Lise Meyer, Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant
Asta – elevrådsrepræsentant fra 9.a

Gæster
Fraværende

Pernille Holmboe og Hans Christian Bugge

Referent

Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant

DAGSORDEN & REFERAT NR. 1

Kl. 19.00

Overskrift

Velkomst

Indhold

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

1. Godkendelse af dagsorden
2. Punkter til evt.

Referat

NR. 2

Kl. 19.05

Overskrift

Information om skolens drift

Indhold

Referat

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

1. Administration og ledelse
Ny administrativ leder Gitte Kristensen er begyndt.
2. Medarbejderne
3. Eleverne
4. Forældrene
Ledelsen:
Gitte Kristensen er administrativ leder for både Beder og Malling Skole. Hun er leder for
både det administrative personale og teknisk/service-afdelingen.
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Udskolingen er med i x:it, der handler om at forebygge at unge begynder at ryge
Der kommer oplæg fra Børns Vilkår om ”Børns digitale liv”
Medarbejderne:
Der er kommet 56 nye elever i 0.klasse
SFO’en er begyndt at servere sundere morgenmad. Rugbrød, havregryn, kødpålæg…
SFO’en har desuden strammet op på børnenes adgang til telefoner og tablets, og de har
gode erfaringer med det.
Der er kommet to nye medarbejdere: Tina, som er tilknyttet SFO og Mellemholdet og
Sofie, som har specialpædagogiske opgaver både i skole og SFO.
Der er kommet flere og længere pauser for at overholde lovgivningen i forhold til
skoledagens længde. Eleverne undrer sig over, de længere pauser. De ved ikke rigtig, hvad
de skal brug spisepausen til.
Elever
Mange elever ønsker at få fri lidt tidligere, for at de kan nå at komme til eksempelvis sport.
Forældre
Der har været rygter om, at nogle piger i udskolingen bliver presset til at sende
nøgenbilleder via Snapchat. Ledelsen følger op på det.

NR. 3

Kl. 19.20

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Overskrift

Orientering fra formanden

Indhold

Formanden orienterer om:
1. dialogen med BMI og Beder Skole omkring de unge i området
2. høringssvar til kommunen (jf. tidligere email)
3. budgetforhandlingerne i Aarhus Kommune i september

Referat

Ad. 1
Der har været møde mellem Malling Skoles bestyrelsesformand (Morten), Beder Skoles
bestyrelsesformand (Anne), BMIs projektleder (Christine) og Vagn fra Ungdomsklubben.
med fokus på hvordan vi kan samarbejde om bedre tilbud til områdets unge. Det var et
positivt møde, som bliver fulgt op af lignende møder i fremtiden.
Ad. 2
Morten har sammen med skolebestyrelsesformanden på Beder Skole valgt at støtte
høringssvaret for Skole og Forældre. Høringssvaret er vedhæftet dette referat.
Ad. 3
Hans Christian har forfattet et læserbrev som omhandler Malling Skoles trængte økonomi.
Det undersøges om det giver mening at lave et samarbejde med andre skoler i nærheden.
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Der mangler stadig nogle tal, og kommunikationsudvalget arbejder videre med
læserbrevet.

NR. 4

Kl. 19:30

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: KLS

Overskrift

Budget 2020 – forberedelse

Indhold

Skolens ledelse antager at budgettet for 2020 vil være svært at holde under de 5%
underskud med de nuværende kendte udgifter og indtægter. En af de mulige besparelser
er at stoppe med de skolerejser som skolen har pt: 3 klasses hyttetur, 6 klasse tager til
Bornholm og 8 klasse udveksler med skoler i Holland. Samlet en udgift på ca. 500.000 kr.
Skal vi ændre i skolerejserne, så vil vi anbefale at det gøres i god tid, før december, så der
ikke er klasser der booker rejser, og sådan at vi ikke fjerne en umiddelbart forestående tur
for nogen.

Referat

Muligheden for at aflyse lejrskoler drøftes. Der er enighed om, at det afhænger af næste
års budget, men at det kan blive nødvendigt, hvis næste års budget ikke ændrer sig meget.
Det meldes ud til relevante klasser, at vi risikerer, at vi ikke kan holde fast ved lejrskolerne.

NR. 5

Kl. 19.45

Overskrift

Kommunikationsprincip og Dialogmødet, 1. del

Indhold

Bestyrelsen deler sig i to grupper, som arbejder med henholdsvis:
1. Princip for kommunikation
2. Planlægning af dialogmødet den 24. oktober.

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

I bedes alle forberede jer og have input klar til princippet for kommunikation.
Forberedelse:
1. Kan du tilslutte dig de seks byggesten fra Børn & Unge, som vi tidligere har talt om
at lade os inspirere af? Se s. 7 i dette dokument:
https://detvigoer.aarhus.dk/media/28214/anvendelse-af-aula-og-andre-itsystemer-for-skoler.pdf
2. Læs kritisk Malling Skoles nuværende kommunikationsprincip (se dokument
nedenfor) og overvej, om der er elementer, vi skal bevare.
3. Orientér dig i disse konkrete eksempler fra andre skoler på http://skoleforaeldre.dk/file/2914/download?token=P3XfBlRG samt dette forslag fra Skole og
Forældre på http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-kommunikationen-mellemskole-og-hjem.
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Principper for
kommunikation.pdf

Referat

Ad. 1
Der blev bygget videre på Børn og Unges oplæg til principper for kommunikation. Der laves
et udkast, som også drøftes med medarbejderne. Det skal derfor behandles i koordination
udvalget.
Bemærkninger fra medarbejderne tages med i den videre behandling.
OBS tilbagemelding på kommunikationsprincip d. 18/9. Det reviderede princip sendes ud
sammen med dagsordenen for næste skolebestyrelsesmøde.
Ad. 2
Dialogmødet holdes på samme måde som sidste gang. Det bliver et dialogmøde mellem
skolebestyrelse og forældreråd. Morten skriver en invitation til forældrerådene, hvor de
opfordres til at komme med emner, som man ønsker en dialog om. Anette sørger for at få
sendt ud. Den kan evt. også afleveres i papirformat til forældrerådene.
Der er desuden forslag om, at skolebestyrelsen har en bod på markedsdagen, hvor
forældrene har mulighed for at gå i dialog/komme med forslag til bestyrelsen.
Forældrerepræsentanterne laver selv en vagtplan.

NR. 6

Kl. 21.00

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Overskrift

Kommunikationsprincip og Dialogmødet, 2. del

Indhold

De to grupper samles igen og fremlægger deres foreløbige arbejde. Der besluttes næste
skridt på begge projekter.

Referat

NR. 7

Kl. 21.15

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Overskrift

Evt.

Indhold

Diverse

Referat

Spørgsmål: kan man kræve, at eleverne skal printe derhjemme. Det er svært for eleverne
at få printet.
Lærerne kopierer mange opgaver, som man lige så godt kunne sende digitalt – via
eksempelvis Google Classroom.
Der mangler håndtag på ydersiden af døren til brandtrappen i Boldgården.
Dagsordenerne på hjemmesiden er ikke ajourført

