
Skolebestyrelsesmøde 

 

Dato 25.09.2019 

Tid  18.00 – 20.30 

Deltagere Morten Østergaard, Formand 

Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant 

Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Forældrerepræsentant  

Ditte Drejer Christensen, Forældrerepræsentant  

Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant  

Susanne Østergaard, Forældrerepræsentant  

Kristian 9.b, Elevrepræsentant 

Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant 

Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 

Klaus Schubert. skoleleder 

Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant 

Gæster  

Afbud 
Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant  

 

Referent Anette Weldingh 

DAGSORDEN / referat 

NR. 1 Kl. 18.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst og præsentation 

Indhold Godkendelse af dagsorden 

Punkter til evt. 

Referat  

NR. 2 Kl. 18.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold 1. Administration og ledelse  

- Vi har lærerstuderende i praktik, 4 årgangs studerende. 

- Orientering om personale på kursus og længere sygdom 

- Budgetforhandlinger – Aarhus kommune -sidste nyt. 

- AUDIT – Arbejdsmiljø 

2. Medarbejderne 

3. Eleverne 

4. Forældrene 
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NR. 3 Kl. 18.20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Kommunale budget forhandlinger 

Indhold Status på læserbreve og kommunikation til forældre. 

 

Referat Der har været mange reaktioner på læserbrevet.  

 

 

 

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

Overskrift Status på økonomi  

Indhold Status på Malling skoles aktuelle økonomi. 

Vi har d 18/9 meldt ind at vi forventer et underskud på ca. 1.1 mio. kr. for 

undervisningsdelen. Og et plus på ca. 100.000 for SFO 

Bilag ** 

Referat Budgettet gennemgås.  

Klaus har været ved økonomichefen for at gennemgå budgettet og bede om 

hjælp til at undgå at vi overskrider budgettet med mere end 5%, hvorved skolen vil 

komme under administration. Resultatet er, at skolen får hjælp til at lave budget 

for de kommende tre år.  

Referat Ad. 1: 

- Budget. Der bliver tidligst ændret i tildelingsmodellen pr. august 2020, 

så vi må forvente at køre videre med samme budget indtil da.  

- Audit. Der var små bemærkninger, men ikke noget stort 

 

Ad. 2:  

- Der har været markedsdag. Personalet var rigtig glade for forældrenes 

hjælp – både før og efter. Det var positivt, at forældrerødderne stod for 

boderne.  

- Der er samtaler til barselsvikariat i SFO’en 

Ad. 3: 

- Der har været lavet spørgeskema, for at undersøge elevernes holdning 

til spisepausen. Kristian (elevrådsrepræsentant) sørger for at 

spørgeskemaet bliver delt.   

- Asta vil lave gruppe for affaldssortering 

Ad. 4: 

- Der bliver udtrykt ønske om at Gitte, den nye administrative leder, 

møder bestyrelsen 
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Forventningen er, at vi vil komme til at lave et underskud de næste år.  

En forsigtig vurdering kunne gå på, at skolen kommer ud med et underskud der 

ligger under millionen. 

 

 

NR. 5 Kl. 18.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Godkendelse af kommunikations princip. 

Indhold Se vedhæftede. 

Udkast til princip om 

kommunikation.docx
 

 

Referat Kommunikationsprincippet blev godkendt 

Herefter går skolen i gang med at lave retningslinjer 

 

 

 

NR. 6 Kl. 18.55 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Planlægning af dialogmøde med klasseråd den 24. oktober 

Indhold Den 24. oktober inviterer vi alle klasseråd til dialogmøde. Hvad skal på agendaen? 

Referat Der skal være indledning vil bestyrelsesformand og skoleleder 

Forældrerådene bliver opdelt i hhv. ind-, mellem- og udskoling.  

Der er vigtigt, at der bliver valgt punkter, som vi har mulighed for at gøre dem med 

Det er vigtigt at forventningsafstemme på dagen, så forældrerødderne er 

bevidste om, hvilket råderum, der er.  

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne skal fungere som ordstyrere ved bordene. 

Skolebestyrelsen kommer til mødet 16.30, for at lægge en plan.  

 

Der skrives ud til forældrerødderne igen om to uger med tilmelding, opfordring til 

at de kan sende invitation til andre i klassen, hvis de er forhindret samt opfordring 

til at komme med punkter til dagsordenen.  

 

Forslag til punkt: vil vi have en skolefest eller markedsdag? 

 

Der nedsættes et planlægningsudvalg: Klaus, Pernille og Morten 
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NR. 7 Kl. 19.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: formand 

Overskrift Planlægning af møde med SFO forældreråd. 

Indhold Den 19. november mødes vi med SFO Forældrerådet. Hvad skal på agendaen? 

Referat Det aftales, at Ditte tager kontakt til Lise, indskolingsleder, for at lave en agenda. 

Mødet med SFO-forældrerådet skal kun tage ½ time, derfor starter 

skolebestyrelsesmødet kl. 18.00.  

 

 

NR. 8 Kl. 19.35 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift 3 Film 

Indhold Kommunikationsafdelingen vil lave 3 film fra hver skole. Filmene er forventeligt 

mest til kommende elever. Vi har brug for forældrenes hjælp. I vedlagte 

forberedelses ark kan I se hvad der forventes. Skulle i kende til personer der kan 

hjælpe, så er vi modtagelige for gode råd og hjælp. 

 

Forberedelsesark_sko

lefilm.pdf
 

Referat Vise 

- At man som forældre har mulighed for at få indflydelse på skolen 

- At Malling skole hele byens skole 

- En elev, der fortæller, hvorfor det er fedt at gå på Malling Skole 

- At eleverne bliver flaget ind – og ud 

- Markedsdagen 

- Rollespilsdagen 

 

 

 

NR. 9 Kl. 19.50 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand/kls 

Overskrift Markedsdag evaluering 

Indhold Tilbagemeldinger på markedsdag. 

Referat Der var nogle stykker i skolebestyrelsesboden. De interesserede sig for økonomi, 

mad/køkken, lejrskoler,  
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Det fungerede godt, at skolebestyrelsen var synlig og tilgængelig på 

markedsdagen.  

Generelt er holdningen til markedsdagen positiv. Forældrene oplevede at blive 

lidt overraskede over, at det var forældrene, der skulle stå for det.  

Det var første gang forældrene stod for boderne. Hvis det bliver en kultur, vil der 

helt sikkert kun blive bedre. 

Det er en rigtig god idé at lægge arbejdet over på forældrene – både for 

sammenholdet i klassen og af hensyn til lærerne. 

Der var en kæmpe stor scene. Det ville være fantastisk, hvis hver årgang kom på 

scenen og bød ind med et indslag. Det var lidt savnet. 

 

Der efterspørges billeder af de fysiske rammer, så forældrene er forberedt på den 

fysiske placering af boderne.  

Måske skal man sørge for noget sundt aftensmad til de mindre børn. Det kunne 

også være at få en ekstern ’sandwichbod, så vi er sikre på at det er lovligt. Det 

kunne evt. være madpakke.nu, der stod bag det. 

Gerne lidt mere information – både til elever og særligt til førstegangsforældre.  

Man kunne også holde markedsdagen en lørdag kl. 11-15: alle børn er friske og 

forældrene har fri.  

Tidligere lå markedsdagen efter en fleksuge, hvor eleverne så kunne vise, hvad de 

havde arbejdet med. 

Forslag om at der også kan organiseres spisning i klasserne. 

Forslag om at der kunne holdes markedsdag hvert år for at sikre større kontinuitet.  

 

 

 

 

NR. 10 Kl. 20.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: kls 

Overskrift AULA fra uge 43 

Indhold Skolen skal efter planen begynde at anvende Aula fra uge 43. Belært af de 

tidligere erfaringer vil vi vente med at kommunikere ud til forældrene, til kort før 

uge 42. 

Referat  

 

 

NR. 11 Kl. 20.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Evt. 

Indhold Nota.dk – Der bliver gjort opmærksom på, at elever med ADHD, hjernerystelse, 

sklerose, hjerneskade eller lign. Også kan få adgang til nota.dk 
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Referat - 

 

 


