Skolebestyrelsesmøde
Dato

17.06.2020

Tid

18.00 – 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 Weldingh, pædagogisk leder

Gæster
Afbud
Referent

DAGSORDEN / referat
NR. 1

Kl. 18.00

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Velkomst og præsentation

Indhold

Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Formand

Godkendelse af referat fra sidste møde
Punkter til evt.
Referat

Velkommen til Tina – medlem af skolebestyrelsen fra næste år.
Det er Dagmar og Faouzis sidste skolebestyrelsesmøde.
Inge Temple er også ny deltager i skolebestyrelsen.

NR. 2

Kl. 18.05

Overskrift

Information om skolens drift

Indhold

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

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

Ansvarlig: Formand

Skolebestyrelsesmøde
Referat

Ad. 1
Skolen går tilbage til mere almindelig drift den sidste uge inden sommerferien.
Eleverne vender tilbage til et lokale. Undervisningstiden er stadig anderledes. Der
er stadig tale om nødundervisning ind til sommerferien.
Fagfordeling: vi arbejder på at have så få lærere som muligt i klasserne.
Der er ansat 5 nye medarbejdere. På torsdag d. 25/6 er der samtale til den 6.
stilling. Mandag er der desuden samtaler med en ny pædagog, da Gitte har
opsagt sin stilling.
De nye 0. klasser har været på besøg. Der bliver lavet tre nye 0.klasser med
mellem 24 og 25 elever i hver klasse.
Vi skal huske at få elevernes evaluering med.
Ad. 2
Lærerne har været rigtig glade for både brev og gavekort.
Det var rart at møde nye kolleger.
Blandt medarbejderne er der ved at være lidt træthed efter de mange
omstillinger i løbet af foråret.
Der bliver en del logistik i den næste uge i forhold til flytning af klasser.
Ad. 3
Asta er fraværende. Til næste år er det vigtigt, at der er både
elevrådsrepræsentant og elevrådssuppleant
Ad. 4
Eleverne har derhjemme givet udtryk for, at det har været rigtigt godt at være
meget udenfor, og at undervisningen er planlagt med mere bevægelse i
undervisningen.
Det bliver godt for de store, at de bliver samlet i klasserne igen.
Det har været tydeligt, at børnene har trivedes i de mindre sammenhænge og
kortere skoledag med meget udeundervisning.
Det har også været fint bare at sidde og læse udendørs i en bog.
Som forælder er man kommet tættere på sit barn, og der er nogle ting, der er
blevet tydeligere.
Forslag: samle sammen og melde fælles ud.
Måske skal fjernundervisning også bruges ind i mellem.
Positivt at man kan møde i løbet af 15 min i stedet for et fastlagt tidspunkt.

NR. 3

Kl. 18.20

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Anti-mobbe politikken

Ansvarlig: Formand

Skolebestyrelsesmøde
Indhold

Status på arbejdet med handleplan.

Referat

Inge Temple har sendt fint oplæg til det videre arbejde for udvalget. Udvalget skal
indkaldes til et arbejdsmøde. Der taget hånd om det til august.

NR. 4

Kl. 18.30

Overskrift

Principper for Chromebooks (og andre computere) på Malling Skole

Indhold

Udvalget har lavet vedhæftede principper – til drøftelse og beslutning.

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Diskussionen af principper gav også anledning til at påpege, hvor vigtigt det er at
lærerne efteruddannes – ikke kun i brug af it – men også i generel didaktik og
pædagogik, så de kan være stærke klasserumsledere, der er i stand til at vurdere,
hvornår de digitale værktøjer (ikke) er den bedste løsning.
Vi opfordrer også til, at den enkelte lærer forholder sig til Børne- og
Undervisningsministeriets 10 gode råd til brug af digital teknologi i undervisningen.
Emnet Chromebooks fik os også til at reflektere over undervisningsmidler generelt,
for vi ser nødigt, at digitale værktøjer i stigende grad erstatter traditionelle
(analoge) materialer. For eksempel ved læseindlæring er det bevist, at børn lærer
bedre med fysiske materialer end ved at læse på en skærm. Dette vil vi i
bestyrelsen være opmærksom på, når vi skal godkende undervisningsmidler.

Referat

Det foreslås at principperne bliver vendt, så formuleringerne i stedet positivt i
stedet for negativt.
Det er vigtigt at have begrebet digital dannelse med.
Forslag: i forlængelse af dette skulle man måske lave et oplæg om digital
dannelse for forældrene.
Er der brug for yderligere uddannelse af lærerne i forhold til digital dannelse?
Der er mange diskussioner, der lapper ind over hinanden: digital dannelse,
mobiltelefoner, chromebooks, uddannelse af lærere.
Det er vigtigt, det er så enkelt som muligt, så det ikke kommer til at afhænge af
forældrenes ressourcer.
Der bliver brug for at melde ud, hvordan man forholder sig til teknisk support.
Skolen har nogle it-skabe med indbyggede opladere, som vi forventer at kunne
bruge.
Forslag: retningslinjer for brug af chromebooks bør tages med på første
forældremøde.

NR. 5

Kl. 19.00

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Skolebestyrelsesmøde
Overskrift

Praktikskole

Indhold

Fra skoleåret 2021-2022 skal alle 7.-9- årgang i praktik.
Hvilke øvelser kan vi gøre som forberedelse – eventuelt tilbyde praktikperiode for 9
årgang i kommende skoleår.

Referat

Forslag: lave et erhvervsnetværk blandt forældre på skolen. Man kunne også lave
en erhvervsbank blandt forældrene, der kunne byde sig til i forhold til
praktikpladser.
Hans Christina tager fat i det lokale erhvervsnetværk med henblik på at få kontakt,
så der kunne skabes praktikpladser.
Skal der være et underudvalg af bestyrelsen, der arbejder videre med ideen om
at skabe praktikpladser.
Målet er på sigt at have en bank over praktiksteder.
Vi har brug for en praktikkoordinator på skolen, som eleverne kan ringe til.

NR. 6

Kl. 19.15

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Overskrift

Status på ideer til udskolingen

Indhold

Fra dialogmødet med forældrene i efteråret 2019 kom en række forslag til
udskolingen, bl.a.:
‐ Mere projektarbejde
- Mere samarbejde med f.eks. efterskolen og Klubben
‐ En anden struktur, fx med faglige linjer og tema‐uger
‐ Større indsats for trivslen
- niveaudelt undervisning
‐ Introuger (bruge længere tid på at lærer‐elev kommer til at kende hinanden)
‐ Inddrage forældrene mere i ture ud af huset
Hvilke overvejelser har disse forslag givet anledning til hos ledelsen?

Referat

Man kunne inddrage eleverne mere i hvilken form for udvikling, de kunne ønske
sig. Udviklingen kunne starte i det store elevråd.
Vi skal lave god skole for dem, der går her.
Gad vide, hvad eleverne vil sige til forslagene ovenfor?
Måske kan man motivere flere til at blive indtil 10.
Vi skal være byens skole og lave skole, der passer til de elever, vi har.
Vi vil altid miste nogle elever til efterskoler, når vi kommer frem til 9. årgang.

Skolebestyrelsesmøde
Hvordan skaber vi gode historier om udskolingen?

NR. 7

Kl. 19.45

Overskrift

Eventuelt

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Indhold
Referat

Til kommende møder: vi skal måske se på principper for klassedeling m.m.

