Skolebestyrelsesmøde
Dato

25.08.2020

Tid

19.00 – 21.30

Deltagere

Morten Østergaard, Formand
, Forældrerepræsentant
, Forældrerepræsentant
Ditte Drejer Christensen, Forældrerepræsentant
Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant
Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant
Susanne Østergaard, Forældrerepræsentant
, Elevrepræsentant
Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant
Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant
Klaus Schubert. skoleleder
Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant

Gæster
Afbud

Hans Christian, Pernille kommer måske senere

Referent

Anette Weldingh

19.00
Skolebestyrelsen konstituerer sig – under dette punkt er ansatte ikke til stede.
-

Valg af formand
Morten og Hans Christian er genvalgt som formand og næstformand
Helle Ågaard Nielsen er fortsat suppleant
DAGSORDEN / referat

NR. 1

Kl. 19.10

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Velkomst og præsentation

Indhold

Præsentation af gæster
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Punkter til evt.

Referat

Ansvarlig: Formand

Skolebestyrelsesmøde

NR. 2

Kl. 19.10

Overskrift

Information om skolens drift

Indhold

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

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

Referat

Ad. 1: Vi er kommet godt i gang. Vi er startet med hvedebrødsdage. For nogle
ligger det langt tilbage at gå i normal skole. Der er normal drift på skolen – bortset
fra corona-hensyn. Der har været 0 smittede på skolen siden 1. marts.
På administrationssiden er vi lidt ramt, fordi vi deler administration med Beder, og
de har noget fravær.
Vi har haft meget byggerod på grund af renovering, og det forventes at
fortsætte.
Vi skal i gang med affaldssortering.
Ad. 2: Corona fylder meget i forhold til eleverne. Mange synes, at nu må det snart
være forbi. Der har været udfordret i forhold til toiletter og håndvaske. For nogle er
det rart at komme i gang med undervisning igen. For andre er det svært at
komme i gang med almindelig skole.
Det er en omvæltning for eleverne at være i egen klasse med mange elever og
færre voksne. SFO er stadig fysisk opdelt i årgange. Det betyder, at der skal bruges
mange ressourcer om morgenen, hvilket betyder, at eftermiddagen er mere
presset.
Ad. 3: Der kommer to elever næste gang
Ad. 4: 8. klasserne er blevet konfirmeret, og det gik godt.
Der er generelt en oplevelse af, at det er gået godt med klasseændringer. 7 og 9
årgang.
Forespørgsel om instruktion af nye vikarer. Det er oplevet, at en vikar sætter Ultra
News på for 1. klasser. (Klaus undersøger med vikarer)

NR. 3.

Kl. 19.30

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Overskrift

Årets gang i skolebestyrelsen

Indhold

Præsentation af de forventede indsatsområder fra bestyrelsens side.
Hvad er der arbejdet med.
Hvad forventer vi at arbejde med.

Ansvarlig: Formand

Skolebestyrelsesmøde
Udkast til mødekalender, og mødetider. * vedhæftes
Referat

Morten foreslår, at skolebestyrelsen laver en prioritering af, hvilke principper,
bestyrelsen fordyber sig i.
Ud fra dialogmødet tegner der sig tre fokusområder:
-

Trivsel – det allervigtigste punkt, der fyldte meget i alle tre afdelinger
Skolens fysiske tilstand – det er der en vist fokus på allerede i kraft af corona
En attraktiv udskoling. Udskolingen er god, men måske kan man fastholde
flere elever på skolen, hvis der arbejdes med profilering/kommunikation.

Fordi der kun er 10 møder/år, er det vigtigt at bruge tiden på noget, der rent
faktisk kan gøre en forskel.
Det er vigtigt, at skolebestyrelsesmedlemmerne melder ind med punkter til
dagsordenen.

Kl. 20.15

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

NR. 4
Høring -Klimavenlige og bæredygtige måltider i Aarhus
Overskrift
Indhold

Er der en i bestyrelsen der vil komme med svar til nedenstående:
”Vi vil gerne invitere jer til at komme med høringssvar i forbindelse med
byrådsindstillingen om Klimavenlige og bæredygtige måltider i Aarhus Kommune.”
Høringen foregår på Aarhus kommunes høringsportal, og den findes her:
https://deltag.aarhus.dk/hoering/klimavenlige-og-baeredygtige-maaltider-i-aarhuskommune
Sidste frist for at uploade høringssvar er d. 30. august kl. 12, 2020.
Vi håber I har lyst til at bidrage, og I er velkomne til at opfordre andre relevante
interessenter til at lave høringssvar.

Referat

Der afgives ikke et svar fra Malling skole da vi ikke har madordning eller kantine.

NR. 5

Kl. 20.30

Overskrift

Princip for Chromebooks – (IT)

Indhold

Udkast fra d 17/6 har været forbi personalet og ledelsen, og der er kommet forslag
til rettelser. (indsæt bilag)

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

Skolebestyrelsesmøde

Referat

Princippet vedtages, og det kommunikeres til forældrene.

NR. 6

Kl. 21.15

Overskrift

Status på budget og regnskab

Indhold

Vi forventer følgende resultat for henholdsvis skole og SFO:

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig: Formand

SFO: + 391789
Skole: -26505

Referat

Det forventede underskud er vendt til et mindre underskud. Årsagen er et
generelt, mindre forbrug på mange områder.
SFO har et akkumuleret overskud, som bruges på ekstra personale og udendørs
legeredskaber.
Det forventes, at skolen får refunderet udgifterne i forbindelse med den ekstra
bemanding. Det vides dog ikke med sikkerhed endnu.
Der er fortsat usikkerhed om budgettet – grundet Corona.
Skolen har fået tildelt og igangsat en række fysiske forbedringer – for midler afsat
centralt.

NR. 7

Kl. 20.45

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning

Ansvarlig:

Overskrift

Evt. Der er lige kommet budgetforslag fra Aarhus Kommunes Byråd

Indhold

Der er forslag om, at skolebestyrelsen kigger nærmere på budgetforslaget, der
lige er kommet ud.

Referat

-

