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Referent Lise Meyer 

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 Dagsorden og referat godkendt 

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 1. Det, der fylder lige nu, er Corona og kommunikationen omkring denne. 

Forældre deltager aktivt i denne kommunikation. 

Der er som udgangspunkt ingen restriktioner, udover at der opfordres til 

afstand, håndhygiejne. Dog vurderer skolen løbende konkrete aktiviteter. 

Aktuelt tilbydes elever over 9 år test én gang om ugen, da det er det 

kapaciteten tillader. Stine spørger om der er mulighed for at opgradere til 

to gange ugentligt. Klaus fortæller, at vi løbende vurderer behovet. Og 

tester de klasser hvor der er udbrud. 
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NR. 3 Kl. 19.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Status på samarbejdet med SFO forældrerådet 

Indhold SFO forældrerådet deltager i mødet, og vi drøfter mulige samarbejdsflader med 

dem. 

Referat Der er et nyetableret råd, hvor alle årgange er repræsenteret. Rådet består af 

nyvalgte og erfarne medlemmer. 

Udgangspunktet er, at SFO som udgangspunkt er velfungerende. 

De tre hovedpunkter, som rådet gerne vil samarbejde med skolebestyrelsen om 

antimobbestrategien, herunder digital dannelse samt den en fritidspædagogiske 

vision og mål og indholdsbeskrivelsen for SFO.  

Skolebestyrelsen er sammen med ledelsen i gang med at udarbejde en lokal 

udgave af en antimobbestategi, SFO forældrerådet vil gerne tage den med til 

drøftelse, set i SFO perspektiv. 

SFO starter på at udarbejde mål og indholdsskrivelsen i det nye år og inddrager 

SFO forældrerådet. 

Der drøftes konkrete tiltag og praksis i omkring den digitale dannelse.  

Katrine udarbejder et udkast til en samarbejdsaftale. 

 

 

 

Byggetilladelsen til cykelskur er forsat ikke kommet, da den planlagte 

matrikel ikke kunne anvendes. Cykelskuret forventes klart inden jul, for 

enden af parkeringspladsen. 

2. Klippedagen på fredag den 26. november er kun for børn og 

medarbejdere. SFO har sagt farvel til Joe Hansen og ansat Christian Stærk 

Christensen 

SFO er i gang med aftenklub 

Udskolingen har haft træningsprøver  

Medarbejderne er med til at vurdere, om der skal være justeringer i praksis i 

henhold til Corona forebyggelse. 

3. Elevrådet har lavet spørgeskema, og det der efterspørges mest, er en 

”snackautomat” med sunde snack samt nye skolemøbler. Flere har også 

nævnt kantine. 

Elevrådet er i gang med at forberede nomineringer til juleklippedagen. 

Der efterspørges licens til regneregler.dk 

4. Det opleves positivt at feedback på træningsprøver fylder lige så meget 

som karaktererne for eleverne. 

Der spørges til et evt. kommende skolebyggeri. Klaus fortæller, at 

statistikkerne følges af forvaltningen, og det forventes at starte i 2023, men 

beslutninger kan ændres eller flyttes, frem til byrådet har frigivet 

økonomien. 
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NR. 4 Kl. 20.10 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Status på økonomi 

Indhold Klaus orienterer om skolens økonomi 

Referat Skolen forventer et underskud på -177,228 kr 

SFO forventer et underskud på – 662,169 kr 

Det er bedre end forventet, bl.a grundet en tildeling til en ekstra klasse. 

Der er fortsat et akkumuleret overskud i SFO.  

Der er på den baggrund et samlet set, positivt økonomisk afsæt for Malling skole. 

 

 

 

NR. 5 Kl. 20.20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Opsamling på dialogmødet 

Indhold Hvordan skal vi sammenfatte dialogmødet i ét overskueligt referat? 

Hvordan skal vi prioritere i de indkomne forslag? 

 

Referater fra de tre grupper (indskoling, mellemtrin og udskoling) vedhæftes som 

bilag. 

Referat Stor ros til elevrepræsentanterne for aktiv og konstruktiv deltagelse.  

 I det videre arbejde skal der skal sondres mellem hvad der er bestyrelsens arbejde 

og hvad der skal sendes videre til ledelsen. 

Der er mange forskellige emner. Bestyrelsen gennemgår referaterne fra de tre 

grupper og finder de gennemgående temaer frem til det videre arbejde i 

bestyrelsen. Hans Christian og Morten er tovholder i dette. 

Herefter gives der en samlet tilbagemelding til skolens forældre. 

Der var et fint fremmøde, dog flest fra de yngste klasser, men der kan godt gøres 

en indsats for at få en endnu bedre repræsentation. Næste år skal vi være 

opmærksomme på at lister over klasseforældreråd er opdaterede. Der kan med 

fordel laves et årshjul, så opgaven omring dialogmøderne italesættes på 

forældremøderne, når klasseforældrerådene etableres 

 

 

NR. 6 Kl. 21.20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Evt. 

Indhold  

Referat - Intet at bemærke 
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