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Dato 16.11.2020 

Tid  19.00 – 21.30 

Deltagere Morten Østergaard, Formand 

Tina Nickelsen, Forældrerepræsentant 

Inge Temple, Forældrerepræsentant  

Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant  

Ditte Drejer, Forældrerepræsentant  

Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant 

Johanne & Viktoria, Elevrepræsentant 

Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant 

Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 

Klaus Schubert. skoleleder 

Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant 

 

Gæster Gitte Bodil 

Afbud 
Susanne Østergaard, Forældrerepræsentant 

Ditte Dreyer og Hans Christian Bugge var med på Meet 

Referent Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant 

DAGSORDEN / referat 

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

Overskrift Velkomst og præsentation 

Indhold Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Punkter til evt. 

Referat  

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

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold 1. Administration og ledelse  

2. Medarbejderne 

3. Eleverne 

4. Forældrene 

 

Referat - Sygefraværet har udviklet sig i meget positiv retning – nok delvist på grund 

af corona 

- Skolen er stadig præget af byggeri. Vi forsøger at lægge så meget som 

muligt i juleferien, for at skabe så få gener som muligt.  
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NR. 3 Kl. 19.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Status på budget for 2020 

Indhold Bilag udleveres på mødet og Gitte vil kunne vise detaljer og svare på spørgsmål. 

Skolen forventer et overskud på ca 1.000.000 og SFO et resultat omkring 0. 

Referat Skole: 

Da budgettet blev lavet i begyndelsen af året, var forventningen, at skolen ville få 

et underskud på ca. 400.000 kr. Resultatet bliver i stedet et overskud på kr. 

1.100.000,-. 

De væsentlige afvigelser skyldes en højere tildeling end forventet samt en mindre 

betaling til elever i specialtilbud.  

Energiforbruget er nedskrevet med 100.000, fordi det forventes, at skolen vil 

komme til at bruge mindre.  

Det forventes, at SFO-budgettet går op, så der hverken er under- eller overskud.  

 

 

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

- 9. årgang har været hjemsendt pga coronasmitte på årgangen 

- På grund af dette har udskolingslærerne flyttet pauserum.  

- Der er åbnet for at udskolingen må være inde i frikvartererne. De skal dog 

være i egne klasser 

- Poul starter som ny fritidspædagogiske leder. Han starter d. 1/12.  

- Vi arbejder på at lave en god afslutning på Birte – nuværende 

fritidspædagogisk leder.  

Medarbejdere: 

- Der er mange udfordringer med byggeriet på skolen 

- SFO rykker lidt mere ind om morgenen og om eftermiddagen. Det er ikke 

nødvendigvis lettere end at være udenfor.  

 

Eleverne: 

- 9. klasserne er rigtig glade for at de må være inde 

- Eleverne vil gerne have lov til at bruge computerne i frikvartererne 

 

Forældre: 

- Hvad er rammerne for skolehjemsamtaler? Der er en fast samtale i 

efterår/vinter og derudover behovssamtaler. Derudover er der 1-2 

forældremøder/år – oftest 2. I udskolingen er der cafesamtaler.  

- Simon har startet en forældregruppe, der vil arbejde for at skabe en 

madsal på Malling Skole 

- Skole og Forældre holder landsmøde. Man kan deltage virtuelt 

- Thomas har inviteret til dialogmøde d. 10/12 

- Der bliver spurgt ind til skolens opdeling i klasser i indskolingen, da det ikke 

virker som om de smitter hinanden.  
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Overskrift Budget for 2021 

Indhold 
Klaus står for en proces hvor bestyrelsen tilkendegiver hvordan de forskellige 

områder kan prioriteres i budgettet. Det bliver i overskrifter og med eksempler. 

 

Hvilke områder skal have opmærksomhed i budgettet for kommende skoleår? 

Referat    Områder, man kunne prioritere: 

Ved en proces blev det fundet at bestyrelsen peger på områder, der ønskes 

fokuseret på i det kommende arbejde med budgettet. Antal krydser herunder 

angiver ”antal stemmer” 

 

x x  Klassetrivsel 

x x x  Ude- og indeområder (også trivsel til alle, inspiration til alle) 

x x x  Flere ekskursioner/ture ud af huset 

x   Skolerejser (trivsel og dannelse) 

X x x  klassekvotient. Undladelse af klassedeling/max 24 elever pr. klasse 

   Skolemøbler 

 x  Faglig specialundervisning og faglig vejledning 

 x  AKT 

 X x x x x x To-voksen (mere hjælp/giver mulighed for holddeling efter niveau) 

X x   Flere undervisningstimer til eleverne 

 x x Uddannelse af personale 

   Verdensmål 

   Firmabil 

   Frokostordning til eleverne/Sund skole 

x x  Bøger/undervisningsmaterialer 

   Maker space eller lign. 

   Udeskole 

X Forberedelsestid til lærerne 

X Fagligt løft 

 

 

NR. 5 Kl. 20.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Overblik over indsatser (årshjul) 

Indhold Et overblik over, hvad vi bruger kræfter på p.t., og hvad vi gerne vil bruge vores 

kræfter på i den nærmeste fremtid. 

 

Aktuelle udvalg:  

(1) Trivselspolitik (inkl. antimobbe-strategi) 
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(2) Digital dannelse 

 

Kommende punkter: 

• Dialogmøde  

• Budget 2020 og 2021 

• Skole/hjem samarbejde – samtaler mv. 

• Skoleårets planlægning 

• Social kapital måling for personalet 

• Sygefravær/trivsel for personalet 

• Corona skole 3.0 og 4.0 – hvad ser vi længere fremme 

• Timeplan godkendelse 

 

Referat  Punktet udskydes til næste møde 

 

 

 

 

 

NR. 6 Kl. 21.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Bestyrelsen på hjemmesiden 

Indhold Hvordan kommunikeres principper o.l. i øjenhøjde med forældre og 

medarbejdere? 

Hvilke dokumenter skal være på hjemmesiden og hvilke skal være på AULA? 

Referat Der skal tages billeder til skolebestyrelsens forside. 

 

 

NR. 7 Kl. 21.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Høringssvar 

Indhold Hermed link til to filer – ADVARSEL – det er teksttungt, og forventes ikke læst i sin 

helhed inden mødet. Rådmanden har sendt det i høring og bestyrelsen skal finde 

en eller flere, der vil læse og komme med udspil. Det er ”udkast til ramme for lokal 

kvalitets opfølgning. 

https://drive.google.com/file/d/1r0SS_xnHiEIDXq3ulJKOiEShgehjIFTe/view?usp=shar

ing 

https://drive.google.com/file/d/1BmEE4zkhy8VyJkEoJAhNVY9ceSN--

buk/view?usp=sharing 

Referat Inge og Tina vil gerne gennemlæse bilaget med henblik på om skolebestyrelsen 

skal komme med et høringssvar. 

 

 

NR. 8 Kl. 21.20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

https://drive.google.com/file/d/1r0SS_xnHiEIDXq3ulJKOiEShgehjIFTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r0SS_xnHiEIDXq3ulJKOiEShgehjIFTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BmEE4zkhy8VyJkEoJAhNVY9ceSN--buk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BmEE4zkhy8VyJkEoJAhNVY9ceSN--buk/view?usp=sharing
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Overskrift Evt. 

Indhold Hvor skal trivselsudvalget mødes? Kls indkalder 

Referat Der afventer input fra elever og lærere inden næste møde.  

 

 

 

 

 

 


