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NR. 2 Kl. 19.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Simon 

Overskrift Simons madvision 

Indhold Simon Milwertz Philipsen, der er ny forælder på skolen, vil præsentere en ide om et 

mad-hus. 

 

Referat Oplæg: skolen skal alligevel udvides om et par år. Forslag om i den forbindelse 

bygge en spisesal med frokostkøkken.  

- Eleverne skal sidde sammen og spise  - enten købt eller madpakke 

- Eleverne skal kunne købe et måltid mad 

NR. 1 Kl. 19.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst og præsentation 

Indhold Præsentation af gæster 

Godkendelse af dagsorden 

Punkter til evt. 

Referat  
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- Spisesalen skal også kunne bruges som undervisningslokale.  

- Der er en forventning om, at spisesalen kan bære sig selv, men der er ikke sat 

noget budget.  

- Måske kan spisesalen også bruges til madlavning 

- Man kunne undersøge, hvad andre skoler gør i forhold til kantiner/madsale 

Det aftales at summe over det i bestyrelsen.  

- Der er forslag fremme om at nedsætte en gruppe (ikke nødvendigvis fra 

bestyrelsen), der arbejder videre med det.  

 

 

NR. 3 Kl. 19.35 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold 1. Administration og ledelse  

2. Medarbejderne 

3. Eleverne 

4. Forældrene 

Referat Ad. 1: 

Info om skolens økonomi vedrørende administrationen  

Lucia 

Der er aftalt fælles pasning med SFO i Beder. I uge 29 Beder, uge 30 Malling. Der er 

desuden fælles pasning i Beder mellem jul og nytår.  

 

Ad. 2:  

Der har været julehygge i SFO. Der var ikke helt så mange forældre – måske fordi 

de ikke havde set det på Aula. 

Gitte har søgt og fået orlov fra januar og året ud. Rasmus er ansat i den stilling.  

Der er krybbespil i indskolingen i morgen. 

Aula fylder lidt ved medarbejderne, da der stadig er funktioner, Aula ikke kan 

klare.  

Der bliver eksperimenteret med ugeplanen for at finde den rigtige model 

 

Ad. 3:  

- Affaldssortering. Elevrådet har nedsat et grønt udvalg uden for elevrådet. Det 

bliver drøftet i næste uge. Der er planer om, at Malling og Beder skole skal 

samarbejde om et grønt udvalg.  

- Elevrådet har også haft travlt, fordi de står for nomineringerne i 

julekonkurrencen. 
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NR. 4 Kl. 19.55 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: kls 

Overskrift Social kapital måling 

Indhold Orientering og drøftelse af den seneste måling. 

Til sammenligning er målingen fra 2017 også vedhæftet. 

Referat  

 

NR. 5 Kl. 20.10 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: kls 

Overskrift Budget 2020 

Indhold Indledende drøftelse af mulighederne i forhold til budget 2020. 

Vi får først budgetter i uge 9, dvs. de konkrete tal. Men som forberedelse vil vi se 

på 2019 og sammenligne med det vi forventer i 2020. 

Link til Bilag 

Ledelsen foreslår at lejrskoler ændres så:  

3 klasse bliver med forældre til overnatning. 

6 klasse bliver fortsat Bornholm. 

8 klasse udveksling med Holland aflyses. 

Referat Der er enighed om ovenstående plan. Skolebestyrelsen understreger, at lejrskolen 

fastholdelses, da der er en holdning om, at lejrskoler har et vigtigt 

dannelsesmæssigt perspektiv.  

 

 

NR. 7 Kl. 20.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Vikar situation 

- Seksualundervisning. Vi har allerede besøg af seksualisterne. Eleverne vil gerne 

have mere af det – og evt. mere undervisning af lærerne.  

Ad. 4: Det har været drøftet om man kunne arrangere et foredrag om digital 

didaktik.  

Jens Ravn: rettet mod alle forældre. Generelt oplæg om digital dannelse. 1½ time 

Folkekirkens familietjeneste: sunde skærmvaner. To timer med generel intro. 

Derefter kan forældrene melde sig ind på 

Børns digitale liv. 2 timer, 6500 

Måske kunne man flette det ind med opstarten af 1-1 (Chromebooks til alle 

elever) 

Punktet udsættes til januar 

https://docs.google.com/presentation/d/130ujQeMo8pbQSH_Mb5BzPdGTVQNdekJKvILQ4-3flm0/edit?usp=sharing
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Indhold Link til Vikar retningslinjer 

 

Referat Retningslinjer for vikardækning bliver drøftet.  

Der er enighed om, at det fungerer bedst med faste vikarer.  

KLS undersøger, om det er en mulighed at sende de store elever hjem, da det 

betragtes som en bedre løsning i ydertimerne. Det skal tages seriøst af lærerne  

Fra januar varetager Klaus vikardækningsopgaven.  

Der skal laves lidt småjusteringer i retningslinjerne. 

Hvis nogen oplever, at der ofte er mange vikarer i en klasse, vil skoleledelsen gerne 

kontaktes.  

 

NR. 8 Kl. 21.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift SLF (stærkere læringsfællesskaber) 

Indhold Præsentation af stærkere læringsfællesskaber på Malling skole 

 

Referat - 

 

 

NR. 6 Kl. 21.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Orientering til alle forældre om dialogmødets udbytte 

Indhold Morten præsenterer udkast til forældreorientering 

 

Referat Der er mindre ændringsforslag. Morten laver en ekstra gennemskrivning og 

lægger derefter på Aula. 

 

NR. 9 Kl. 21.20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Evt. 

Indhold  

Referat  

Fremtidigt punkt: Parkeringssituation og trafiksikkerhed.  

https://aarhuskommune.sharepoint.com/:w:/s/fnk-funksite1876/EXDDqv7vhYFJqHHXToshHX8B81WgoeXjDiUGKB48nV75pg?e=UyPWzk

