Skolebestyrelsesmøde
Dato

25.02.2020

Tid

19.00 – 21.30

Deltagere

Morten Østergaard, Formand
Dagmar Grummesgaard, Forældrerepræsentant
Faouzi Ben Ferjani Tscherning, Forældrerepræsentant
Ditte Drejer Christensen, Forældrerepræsentant
Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant
Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant
Susanne Østergaard, Forældrerepræsentant
Asta, Elevrepræsentant
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant
Klaus Schubert. skoleleder
Anette Welding Ledelsesrepræsentant

Gæster

Inge Temple

Afbud
Referent

DAGSORDEN / referat
NR. 1

Kl. 19.00

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Velkomst og præsentation

Indhold

Præsentation af gæster

Ansvarlig: Formand

Godkendelse af dagsorden
Punkter til evt.
Referat

NR. 2

Kl. 19.05

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: kls

Overskrift

Økonomi

Indhold

Resultat fra 2019 Skolen kommer ud med et underskud på ca 750000 og SFO
kommer ud med et overskud på ca 500000.
Forventninger til budget 2020 – Overordnet orientering om muligheder og
udfordringer ved budget 2020. Ledelsen ønsker bestyrelsens indikation af hvilket
resultat der forventes for 2020.

Referat

De primære udgifter til skoledrift er personaleudgifter.

Skolebestyrelsesmøde
Den nye tildelingsmodel har betydet, at Malling Skole står til at få 800.000 kr.
mindre tildelt pr år. Præcis hvorfor er svært at sige endnu, da principperne bag
udregningerne ikke er tilgængelige.
Skolebestyrelsen opfordrer til, at skolens budget kommer til at afspejle den
manglende tildeling på det specialiserede område, at skolen altså ikke henter
pengene ved at spare på skolens øvrige drift. Målet er, at vi driver skole og
accepterer at der planlægges med et underskud der svarer til forskellen på
tildeling og betaling.
Det kunne også overvejes, om Bornholmerturen flyttes et kalenderår – enten fra
efterår til forår i 6. klasse eller i begyndelsen af 7. klasse.
Der vil blive fremlagt et mere præcist budget næste gang.

NR. 3

Kl. 19.40

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Overskrift

Kommunikation – tildelingsmodel

Indhold

Hvilke kommunikationstiltag vil vi gøre mht. den nye tildelingsmodel? Mulige
interessenter: politikerne, rådmanden, forældre, medarbejdere, pressen osv.

Referat

Skolebestyrelsen har haft fat i en lokalavis med henblik på at skrive læserbrev.
Skolebestyrelsen har desuden opfordret en journalist til at gå ind i sagen vedr.
Malling Skoles økonomi.
Man kunne tage en konfrontatorisk tilgang – søge aktindsigt i tallene for det
specialiserede område, og så gå i medierne med det. Endnu et læserbrev
forandrer ikke så meget.
Man kunne også tage en dialogisk tilgang og invitere Thomas Meedom til et
møde, hvor vi diskuterer betydningen for Malling Skole. Han skal inviteres til
eksempelvis ”Malling i vækst”.
Næste gang bestyrelsen reelt har mulighed for at påvirke byrådet er til september,
men derfor er det stadig vigtigt at påbegynde arbejdet.
Beslutning: skolebestyrelsen forsøger at få aktindsigt via Cecilies kontakt. På den
baggrund kommer det hurtigtarbejdende kommunikationsudvalg med et udspil
på næste møde.
Det hurtigtarbejdende kommunikationsudvalg fra sidste gang fastholdes: Hans
Kristian, Morten, Pernille og Ditte.

NR. 4

Kl. 20.10

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: udvalg

Overskrift

Antimobbbepolitik og trivselspolitik

Indhold

Gennemgang af det materiale som gruppen arbejder med.

Referat

Udvalgets arbejde blev gennemgået.

Skolebestyrelsesmøde
Skolen laver et udkast til en disposition for en trivselsstrategi samt antimobbepolitik/handleplan. Den har inden det kommer op på næste møde været forbi KU
og afdelingerne. Dispositionen deles via Google med Inge Temple med henblik på
sparring.

NR. 5

Kl. 20.30

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Demonstration af værktøjet klassetrivsel.dk

Indhold

Alle klasser på skolen vil bruge klassetrivsel.dk.

Referat

Klassetrivsel gennemgås.

Ansvarlig: kls

I forlængelse heraf bringer Morten en forældrehenvendelse ang. mistrivsel.
Principielt: hvad gør vi som skolebestyrelse, når der kommer en henvendelse fra
forældre i forhold til særlige klasser/elever.
-

Der er mulighed for at bede om en handleplan
Der er en mulighed for at foreslå forældrene at de skal bede om et møde
m. ledelsen.

Aftalen bliver, at Morten kontakter pågældende forældre for at høre, hvad de er
interesserede i fra skolens side.

NR. 6

Kl. 20.45

Overskrift

Information om skolens drift

Indhold

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: kls

1. Administration og ledelse
2. Medarbejderne
3. Eleverne
4. Forældrene

Referat

Ad. 1:
-

6. klasse skal måske deles i tre klasser inden ferien. Der bliver taget
stilling/planlagt i marts.
Der er ansat to pædagoger til SFO: Mathias og Aslak.
Trafik: Ajstrupvej er lukket, så man ikke længere kan køre helt hen til skolens
parkeringsplads. Man kan parkere ved kirken. Skolen informerer ud om det.
Det er nu blevet frit, om man vil gennemføre national test.
Kommunalbestyrelsen skal dog først beslutte, om lederen må få lov til at
beslutte, om man vil gennemføre den eller ej.
Der kommer en skov ved BMI: ”Den blå skov”.
Ny fraværsregistrering: vi bliver bedt om at registrere de store elever både
morgen og eftermiddag. Fra nu af bliver det kun syg, lovligt og ulovligt
fravær. Skolen informerer forældre.

Ad. 2:
-

Der har været vinterudstilling.

Skolebestyrelsesmøde
-

I forhold til en eventuel sammenlægning af 9. klasserne, der er nogle
fagligt sårbare elever.
Der er kommet ordentlig udsugning i madkundskabslokalet
Der er holdt fastelavn i indskolingen. Klubdåben går også snart i gang.

Ad. 3:
-

De store elevråd fra Beder og Malling har været sammen med henblik på
at finde ud af, hvordan kan vi gøre mere for at de store fra Malling og
Beder er mere sammen.
Thomas Meedom har svaret på det Grønne udvalgs brev. Det var et lidt
blandet svar.
Vinterudstillingen – det gik godt, men 9. klasserne syntes at de godt kunne
have haft mere at fremvise.

Ad. 4: Natteravne er startet i Malling. Der er ca. 10 medlemmer.

NR. 7

Kl. 21.05

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Overskrift

Godkendelse af undervisningsmidler

Indhold

Det er skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolens indkøb af
undervisningsmidler, herunder også digitale undervisningsmidler på de kommende
Chromebooks.
Vi skal aftale hvordan vi på Malling skole fører dette tilsyn.

Referat

Punktet går videre til næste møde.

NR. 8

Kl. 21.20

Overskrift

Eventuelt

Indhold
Referat

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

