Skolebestyrelsesmøde
Dato

14.04.2020

Tid

19.00 – 20.00

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
Afbud
Referent

DAGSORDEN / referat
NR. 1

Kl. 19.00

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Velkomst og præsentation

Ansvarlig: Formand

Morten styrer formen.
Brug gerne headset og sluk microfonen når i ikke taler
Indhold

Generel info

Referat

Vi har søgt to medarbejdere i mobilitetperioden: en musiklærer og en
matematiklærer eller -vejleder.
Aarhus Kommune vil gerne fremrykke nogle investeringer. Malling Skole er blevet
tilført mellem 500.000 og 1.000.000 til renovering af skolen. Det kan måske betale
sig at lægge vægt på klimaoptimeringer.

NR. 2

Kl. 19.05

Overskrift

Genåbning af skolen

Indhold

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: kls

Skolebestyrelsesmøde
Referat

Skolen bliver inddelt i zoner, så vi hele tiden har styr på, hvem der har været
sammen med hvem. Både elever og lærere skal holde siden inden for sin egen
zone.
Vi overholder hygiejne og afstand.
Hver klasse bliver underopdelt i først to halvdele og derefter mindre grupper inden
for hver halvdel.
Bestyrelsen er optaget af, at eleverne ikke går mere bange hjem, end de kommer
i skole.
Den første uge handler mest om sundhedsfaglighed. Ugen derefter får vi
forhåbentlig så meget ro på, at fagligheden kommer mere i fokus.
Det er vigtigt at evaluere efter den første uge.
Der er en voksen til hver halve klasse. I 4. og 5. er der næsten en voksen pr. halve
klasse.
Der har været lidt rod i kommunikationen i forhold til forældrene. Det er vigtigt, at
udmeldingen fra Klaus kommer før de mere detaljerede informationer fra lærerne.
Diskussion af, hvordan man skal forholde sig, hvis éns barn lider af astma eller
allergi, som gør at de hoster. De skal blive hjemme, hvis de hoster.
Forslag om at kommunikere på fredag.
Stor ros til lærere og ledelse om måden at håndtere hele situationen omkring
lockdown og genåbning

