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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 Kommentar til referat fra sidste møde: Der spørges til skolehund: der er indgået af 

tale om, at der kun er  skolehund så længe det fungerer. Bliver der problemer med 

allergi eller hunden får en opførsel, der ikke passer til en skole, bliver aftalen aflyst. 

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 Ad. 1: God start på året. Det var dejligt at starte året som et almindeligt skoleår. 

Der har siden skolestart ikke været corona-tilfælde på skolen. Der er testere på 

skolen indtil 1/10.  
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NR. 3 Kl. 19.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Hvad vil vi fokusere på i det kommende skoleår? 

Indhold Morten kommer med et kort oplæg til en drøftelse af, hvad vi i bestyrelsen vil 

prioritere i det kommende skoleår. 

Referat - Det drøftes, hvor meget økonomien skal fylde på bestyrelsesmøderne.  

- Det er valgår, og måske giver det mulighed for at få indflydelse for 

skolebestyrelsen. 

 

Det er tydeligt, at det er længe siden, der har været almindelig skoledag. For 

nogle klasser har det været svært at komme tilbage efter en lang periode med 

corona. Vi arbejder på, at give klasserne ro, så de primært skal koncentrere sig om 

at komme i ro og rytme igen.  

Planen for udvidelse af skolen er flyttet til 2023.  

Et enkelt klasselokale er lukket pga fugt. Vi regner med at de kan flytte tilbage i 

løbet af næste uge.  

Der spørges til Lille Sal i forhold til fugt. Rummet er tjekket flere gange, og der måles 

ikke fugt.  

Under corona har skolen fået et toilet pr. klasse.  

Der er lavet kortere skoledag, og timerne er konverteret til tovoksen-timer, og 

lærerne har fået oplæg om co-teaching for at klæde dem på i forhold til at 

udnytte de to voksne i klassen. 

Ad. 2:  

Medarbejderne er kommet godt i gang. De er glade for fagfordelingen, som har 

betydet færre klasser pr. lærer.  

Det hele kører rimelig normalt.  

Det er også tydeligt i SFO, at børnene ikke har så mange undervisningstimer. Det 

giver mulighed for mere fritidspædagogik. I forhold til særligt 3. klasserne kan 

SFO’en mærke, at flere børn bliver i SFO. Der er færre udmeldinger.  

Ad. 3:  

Eleverne har været rigtig glade for hytteturen til Sondrup. Det har givet en god 

start efter corona 

Eleverne ønsker abonnement til Faktalink 

Dejligt at have en lærer, som har mange timer, så man får en tæt kontakt til dem 

Ad. 4:  

Det fungerer godt at få gamle lærere til at følge med ved overgange.  

På trods af mange ydre forandringer, er der meget ro på.  

Morten Østergaard har siddet i panel ang. Mallings fremtid. Han gjorde 

opmærksom på, at det var vigtigt, at skolen fulgte med Mallings vækst. Han 

gjorde også opmærksom på behovet for sikker skolevej.  
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Indspark fra Morten i forhold til årets fokuspunkter: 

- Dialogmøde med forældrerådene 

- (Udvidelse af Malling Skole – hvilke holdninger har bestyrelsen til dette?) 

- Påvirke byrådet til at ændre den økonomiske tildelingsmodel 

- Hvad skal vi bruge en kortere skoledag til? Også tænke det ind i elevernes 

fritidsliv. Evt. arbejde med det politisk.   

- Bæredygtighed 

- Forældresamarbejdet. Hvordan kan vi gøre forældrene til aktive 

medspillere i skolelivet 

- (Udearealer/bevægelse i skoledagen) 

Trivsel: 

- Skolens anti-mobbestrategi – arbejdet er i gang, men det skal gøres 

færdig. Herunder også handleplan og trivselsplan. 

 

- Følge op på principper – eksempelvis principper for Chromebooks. Forslag 

om at bede ledelsen om at redegøre for, hvordan man arbejder med et 

princip pr. år.  

 

Udvalg anti-mobbeudvalg: Pernille, Inge, Morten, Kirsten, Klaus, Anette. Det skal 

vurderes, om udvalget skal nå at stikke hovederne sammen inden mødet.  

 

NR. 4 Kl. 20.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Mødekalender 

Indhold Godkendelse af mødekalender (se bilag) 

Referat Mødekalenderen er godkendt 

 

 

NR. 5 Kl. 21.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Status på skolens økonomi 

Indhold Klaus giver en status på økonomien 

Referat Der forventes et underskud på 1,5 mio, men det er med store forbehold, da 

enkelte elevflytninger kan have meget stor indvirkning på skolens økonomi.  

 

 

NR. 6 Kl. 21.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Evt. 

Indhold  
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Referat God idé at sætte SMG sammen med forældremøde. Det betyder stor tilslutning til 

mødet. 

 

 

 

 

 

 


