
Skolebestyrelsesmøde 

 

Dato 28.04.2021 

Tid  19.00 – 20.30  

Microsoft Teams: Klik her for at deltage i mødet  

Deltagere Morten Østergaard, Formand 

Tina Nickelsen, Forældrerepræsentant 

Inge Temple, Forældrerepræsentant  

Pernille Sten Holmboe, Forældrerepræsentant  

Ditte Drejer, Forældrerepræsentant  

Hans Christian Gammelgård Bugge, Forældrerepræsentant 

Johanne & Victoria, Elevrepræsentanter 

Kirsten Faddy, Medarbejderrepræsentant 

Ditte Schultz, Medarbejderrepræsentant 

Klaus Schubert. skoleleder 

Anette Weldingh, Ledelsesrepræsentant 

 

Gæster  

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 3. årgang er sendt hjem på grund af en coronasmittet i en af klasserne. Hele 

årgangen er sendt hjem af sikkerhedshensyn.  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI4M2YzNzItZGQwYy00MDYxLThiY2YtZmRlMmYyNzgyODhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%2247c4373b-4ea3-44ca-9f73-718166de302f%22%7d


Skolebestyrelsesmøde 

 

Skolen har valgt at åbne mulighed for at eleverne kan mødes hver anden uge, 

men vi holder fast i fjernundervisningen, da det er vurderingen, at det faglige vil 

lide under en uges udeskole.  

 

Der skal ansættes to nye lærere og måske en ekstra i en orlovsstilling.  

Der bliver samtaler d. 18. og 19. maj fra kl. 14 og til kl. ca. 19. Skolebestyrelsen får 

en invitation til at stille med en repræsentant pr mail fra Klaus i morgen.  

Inge kan deltage d. 18. maj 

 

Medarbejderne 

Personalet er rigtig godt tilfreds med, at der ikke er krav om udeundervisning hver 

anden uge. Det gav ro 

Det er dejligt at se lidt flere kolleger – og at se lidt flere børn på skolen. Skolens 

struktur omkring testning fungerer rigtig godt.  

 

Fra forældrene:  

Fra 3. klasse er der kommet en forespørgsel om at flytte Dyngbyturen fra 3. klasse til 

4. klasse.  

En forælder har en oplevelse af, at der måske ikke er toiletter nok, og det kan 

betyde, at børnene ikke tør gå på toilet.  

 

Klaus: der er et toilet pr. klasse, men det kan handle om, at nogle af klasserne er 

blevet flyttet rundt. Måske handler det mest om et pædagogisk problem. 

Opfordring til forældrene om at give klassens lærere besked, så lærerne har 

mulighed for at agere ind i det.  

 

Skraldebilen kommer kl. 8.00 om morgenen. Det er ret uheldigt i forhold til 

trafiksikkerhed. Opfordring til at bede skraldemændene om at flytte tidspunktet.  

 

 

NR. 3 Kl. 19.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Status på skolens økonomi 

Indhold Klaus orienterer om skolens økonomi og regnskab 

Referat SFO’en forbruger en smule mere end budgettet, da der er overført et overskud fra 

andre år.  

 

Det er forventningen, at skolen går ud af 2021 med et overskud på 800.000,-. 

Årsagen er, at skolen forventer at køre videre uden at lægge klasser sammen på 

kommende 2. og kommende 7. Herved vil vi forventet få et underskud i 2022. 

 



Skolebestyrelsesmøde 

 

 

NR. 4 Kl. 19.40 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Principper for Digital dannelse 

Indhold Godkendelse af principper for digital dannelse på Malling skole. 

Se bilag i mail 

 

Referat Skolebestyrelsen har valgt at holde sig på et relativt overordnet niveau. Der er 

samtidig et ønske om, at skolen vælger at konkretisere dem i form af retningslinjer.  

Der er i bestyrelsen opmærksomhed i forhold til, om principperne er for 

overordnede i forhold til at bestyrelsen skal kunne følge op.  

Klaus foreslår at fastholde overordnede principper og så kan skolebestyrelsen 

bede ledelsen om at redegøre for, hvordan de vil leve op til principperne.  

Skolebestyrelsen drøfter forskel på principper og retningslinjer.  

Det foreslås at tage punktet:  Retningslinjer og principper op på et 

skolebestyrelsesmøde.  

Punktet ”Digital dannelse” tages op på næste bestyrelsesmøde. Måske kan det 

behandles som et eksemplarisk eksempel.  

Inge har arbejdet på et tillægsforslag, som hun sender rundt for forberedelse til 

arbejdet med princippet. 

 

 

 

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

Overskrift Brev fra Solbjerg skole bestyrelse 

Indhold Se vedhæftet bilag 

Referat Der er enighed i bestyrelsen om at stå sammen for at gøre opmærksom på det 

uhensigtsmæssige i modellen. Formanden får mandat af bestyrelsen til at 

repræsentere Malling Skole.  

Opfordring til at holde kommunikationen meget enkel.   

 

 

NR. 6 Kl. 20.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Plan for næste bestyrelsesmøde 

Indhold Vores næste møde er også skoleårets sidste møde (torsdag den 10. juni). Skal vi 

udvide mødet og tilføje spisning? 

Hvad skal vi have på dagsordenen? 

Referat Der er enighed om, at vi kan mødes fysisk og få mad næste gang. Pernille melder 

sig til at lægge hus til igen.  



Skolebestyrelsesmøde 

 

Punkter til dagsorden: 

- Princip for digital dannelse 

- Evaluering af coronaåret á la formandens beretning 

- Fokuspunkter for året, der kommer 

- Ny beskrivelse af skolebestyrelsen på hjemmesiden rykkes også til næste 

møde.  

 

 

 

 

 

NR. 7 Kl. 20.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Henvendelse fra Solbjerg Skole om Aarhus Kommunes tildelingsmodel 

Indhold Vi skal drøfte en henvendelse fra skolebestyrelsen på Solbjerg Skole. Se bilag. 

Referat  

 

 

 

NR. 8 Kl. 20.25 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift 
Evt. 

Indhold  

Referat  

 


