
Skolebestyrelsesmøde 

 

Dato 25.02.2021 

Tid  19.00 – 21.00 

Sted Microsoft Teams:  

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 Kristensen – administrativ leder 

Afbud  

Referent  

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  
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NR. 3 Kl. 19.20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Gitte Bodil 

Overskrift Regnskab for 2020 

Indhold Resultat og baggrund for resultatet 

Referat SFO’en er kommet ud med et stort overskud. Der er et akkumuleret overskud på 

14,35%. Normalt skal man holde sig mellem +- 5%. Det er primært corona, der er 

årsagen.  

Skolen er ligeledes kommet ud med et overskud, men dette er kun på 4,2% 

*se bilag 

 

NR. 4 Kl. 19.35 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Kls 

Overskrift Prioriteringer i budget for 2021/2022 

Indhold Beslutninger der ligger til grund for budgettet. 

Referat Skolebestyrelsen er tidligere blevet spurgt til prioritering i forhold til midler. 

Skolebestyrelsen har lagt vægt på: 

Holddeling 

To-lærertimer 

 

Skolen har to årgange, hvor vi i forhold til Aarhus Kommunes tildelingsmodel kun 

får tilført midler til to klasser, da der er 56 elever på årgangene. PT. kører skolen 

med 3 klasser.   

 

Skolebestyrelsen får indblik og mulighed for at kommentere i forhold til at lave to 

eller tre klasser.  

Skolebestyrelsen foreslår at fastholde de tre klasser på kommende 2. og 7. årgang. 

Ad. 1 

Der er lige i dag ansat to ny pædagoger. Den ene er Aslak, som allerede 

har været i et vikariat. 

 

Ad. 2 

Kommer under coronaskolen 

 

Ad. 3 

Eleverne er ved at være trætte af fjernundervisningen. Det er blevet 

sværere at motivere sig som elev.  

 

Ad. 4 

Kommer under coronaskolen 
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Opfordring til at få brugt pengene til løn og direkte elevrettede udgifter. 

 

 

 

NR. 5 Kl. 19.50 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Gitte Bodil 

Overskrift Gennemgang af budget for 2021/2022 

Indhold 
Bilag og gennemgang – bilag fremsendes inden mødet. 

Referat Der er afsat lønmidler til yderligere to ansatte i SFO og en til to ansatte mere i 

skoledelen. 

Budgettet godkendes for både SFO og skole, og skolebestyrelsen indstiller til 

ledelsen, at de afsøger muligheden for at fortsætte med tre klasser på kommende 

2. og 7. årgang. 

 

 

NR. 6 Kl. 20.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Digital dannelse 

Indhold Udvalget præsenterer udkast til principper for digital dannelse på Malling skole. 

Referat  Udsætte til næste møde 

 

 

 

 

NR. 7 Kl. 20.20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Trivselspolitik 

Indhold Plan for færdiggørelse af trivselspolitikken fremlægges. 

 

Referat Udsættes til næste møde 

 

 

NR. 8 Kl. 20.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Corona skolen 5.0 

Indhold Forventninger til opstart. 

Bestyrelsen tilkendegiver hvilket fokus der forventes. 

Referat På skolen fortsættes der i uge 9 på samme måde, som i uge 6 og 8. Skolen må 

ikke åbne for 5.-9. klasse.  
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Det eneste nye er, at man for de hjemsendte elever må lave trivselsgrupper for op 

til 4 elever. Der er fokus på de elever, der er i mistrivsel, men forvaltningen er noget 

upræcis i forhold til, hvad det betyder. 

Opfordring fra bestyrelsen om at holde fokus på så mange elever som muligt.  

Der er opmærksomhed på, om det går ud over undervisningen, når lærerne skal 

bruge tid på at mødes med elever i trivselsgrupper.  

 

Der er forskellige holdninger til, om det er en god idé at bruge undervisningstid på 

trivselsgrupper. 

Eleverne giver udtryk for, det kunne være en god idé med trivselsgrupper, men at 

det er vigtigt at det skal være frivilligt.  

Vi skal som skole være nysgerrige på, om vi må lave trivselsgrupper uden 

lærerdeltagelse.  

Opfordring til at tage snakke på klassen om, hvordan det går med 

fjernundervisningen – både indholdet og elevernes trivsel. Forslag om at bruge 

trivselsbarometer. 

Der er ønske om fortsat fokus på forældrekommunikation. Det kan være svært at 

navigere i skemabrikkerne.  

Medarbejderne på skolen er ved godt mod – både udskoling, mellemtrin og 

indskoling.  

 

 

NR. 9 Kl. 20.55 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Evt. 

Indhold Skolen får besøg af arbejdstilsynet, da der har været medarbejdere, der er blevet 

smittet med corona på skolen, og det er blevet meldt som arbejdsskade.  

Referat  

 

 

 

 

 

 


