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

Overskrift Økonomisk tildeling og forudsætninger for skolens 2022 budget 

Referat Ad. 1 

Corona: Der er endnu ikke så mange smittede, men der kommer flere dag for 

dag. Forældrene er gode til at følge med.  

Vi overgår til andet testsystem, hvor vi nøjes med at teste børnene to gange om 

ugen uafhængigt af 4., 6. dags test i henhold til nye anbefalinger. 

Ledelsen ønsker bestyrelsens holdning til brug af frivillig fjernundervisning. Denne 

løsning forventes brugt, hvis en stor del af en klasse/årgang er ramt af corona. 

Ikke-smittede elever kan følge fjernundervisningen på skolen. Herved får alle 

elever mulighed for at deltage i undervisningen selv om de er hjemsendte.  

Dialog om mulighed for åbenhed overfor at nogle forældre/elever vælger selv at 

tage undervisningen af egne børn.  

Der er opbakning til dette i skolebestyrelsen. 

Generel info: Skolen har ansat en pædagog, som efter en måneds ansættelse har 

valgt ikke at ville arbejde i skoleregi længere.  

Rengøringen er blevet lidt bedre, men det er stadig langt under niveau, og 

kontrakten bliver ikke opfyldt.  

Det er besluttet, at de store elever gerne må være inde i pauserne, da det blev 

vurderet, at det ville skabe mindre risiko for smitte.  

Punkter til næste møde: Der er gennemført APV på skolen. Opdatering på 

udfordrede klasser. 

Ad. 2 

Lærere og pædagoger er kommet godt i gang efter juleferien. Corona fylder 

stadig, og det stresser noget, at selv om der er regler, er det stadig op til den 

enkelte at vurdere. Der er desuden tre sygemeldte i SFO’en, og det præger 

resten.  

Ad. 3 

Der er elevernes oplevelse, at der skal indhentes en masse undervisning. De håber 

på en god løsning. Det fylder. 

Det er vigtigt, at dørene bliver låst op om morgenen, for at eleverne ikke står i 

faste grupper.  

Ad. 4 

Forslag om at skolelederen nogle gange mødes med elevrådet, for at få en lidt 

mere lavpraktisk tilgang til samarbejde. 

Der er kommet et nyt medlem af bestyrelsen: Lars Jakobsen, far til Lucia og Kaisa. 

Der var endnu en kandidat: Alex, men han trak sig, da der var en anden kandidat. 

Bestyrelsen mangler stadig suppleanter.   
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Indhold Vedhæftet er budgettildelingen til skolen for 2022. Hvoraf det fremgår hvor meget 

der tildeles pr klasse.  

Samt elevtalsprognosen hvor det fremgår hvor mange klasser vi forventes at få. 

Skolens ledelse ønsker en drøftelse af muligheder og konsekvenser ved 

sammenlægninger/delinger.  

For kommende skoleår er det f.eks. relevant på 3. og 9. årgang at overveje 

sammenlægning, og vi skal udarbejde et budget til mødet i marts. 

9. årgang ser ud til at blive en årgang der har denne problemstilling for årene der 

kommer – hvor der er 3 ottende klasser, men mest sandsynligt under 57 elever, når 

de bliver 9 årgang. Hertil kommer overvejelser i forhold til kommende 8. årgang, 

hvor vi også må forvente, at klasserne kommer under 57 elever i 9. 

Da vi i 2021 lavede budget for skoleåret 2021-2022. Budgetterede vi med et større 

underskud på baggrund af et valg om at have to årgange .7 og 2., hvor vi lavede 

klasser vi ikke var sikre på at få penge til.  

Den 5/9 var der kommet flere elever på 7 årgang og vi blev der budgettal 

reguleret med en klasse mere end forventet. 

Referat En forælder giver udtryk for, at det kan være svært at vurdere, da de ikke ved, 

hvad det vil betyde i forhold til eleverne. Hvis det ’koster’ lejrturen, er forælderen 

ikke tilhænger af dette. .  

En forælder bemærker, at 2. klasse har været påvirket af corona samt at de også 

skal have nye lærere efter 3. årgang.  

Elevrådsrepræsentanterne giver udtryk for, at det er bedst at danne nye klasser i 8. 

i stedet for i 9. klasse. De giver udtryk for, at to-lærertimerne er værdifulde for 

eleverne.  

En forælder lægger op til at ledelsen tager beslutninger i forhold til de enkelte 

sager.  

  

 

 

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

Overskrift Økonomiske prioriteringer i kommende budget 

Indhold Har bestyrelsens økonomiske prioriteringer ændret sig siden sidste budgetperiode? 

I 2021 pegede bestyrelsen på følgende områder, der skulle fokuseret på i det 

kommende arbejde med budgettet. Antal krydser 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 
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• 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 

• Frokostordning til eleverne/Sund skole 

• x x  Bøger/undervisningsmaterialer 

• Maker space eller lign. 

• Udeskole 

• X Forberedelsestid til lærerne 

• X Fagligt løft 

Referat Opkvalificering af lærerne vil blive prioriteret i år.  

Der er stadig enighed om, at to-voksen-timer fortsat skal prioriteres.  

Der er et modsætningsforhold mellem lave klassekvotienter og antallet af to-

voksentimer, så derfor vil der på enkelte årgang ske en vægtning af enten det 

ene eller det andet. 

Der bliver præsenteret et budget på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 

NR. 5 Kl. 20.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Deltagere til læringssamtaler med kommunen 

Indhold Næste læringssamtale er d. 23/2 kl. 13-15. Der er brug for 1-2 forældre som 

deltagere.  

Det besluttes på bestyrelsesmødet, hvem der skal deltage. 

Referat Inge Temple og Pernille Holmboe vil gerne deltage. 

 

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

Overskrift Ideer til fællesskabende aktiviteter 

Indhold Ledelsen efterspørger ideer til aktiviteter, som kan ”skubbe foråret i gang”, og som 

børnene kan se frem til på den anden side af corona-bølgen. 

Referat Der er enighed om, at forældrene gerne vil bakke op. Vigtigt at være 

opmærksom på muligheden, når vi kommer på den anden side af corona. 

 

NR. 7 Kl. 20.25 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 
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Overskrift Malling Skoles værdiregelsæt 

Indhold En af skolebestyrelsens bundne opgaver er udarbejdelsen af et værdiregelsæt.  

Hvad har Malling Skole nu mht. værdier og ordensregler, hvor vil vi gerne hen, og 

hvordan kommer vi derhen (proces)?  

Til inspiration: https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/v%C3%A6rkt%C3%B8j-til-

v%C3%A6rdiregels%C3%A6t  

Referat Forslag om, at nogen kommer med et oplæg til en proces. Der er forskellige 

procesforslag på Skole og Forældres hjemmeside.  

Ditte Drejer og Inge Temple melder sig til dette arbejde. Vigtigt at være 

opmærksom på at Lars måske også er interesseret i dette.  

Klaus spørger også i Børn og Unge om de har nogle, som kan hjælpe med dette.  

 

NR. 8 Kl. 20.50 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Evt. 

Indhold  

Referat Der spørges til, hvor langt Anti-mobbestrategien er kommet. Der er ikke dato på, 

men skolen har en opgave med at udfylde skemaerne i forhold til handlingsdelen. 

Det aftales, at Pernille samler Antimobbeudvalget 

 

Der opleves mange vikartimer særligt på enkelte årgange/klasser. Det opfordres til 

at skolebestyrelsen tager punktet op på næste møde.’ 

Det diskuteres, om bestyrelsen kan mødes fysisk næste gang.  

 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/v%C3%A6rkt%C3%B8j-til-v%C3%A6rdiregels%C3%A6t
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/v%C3%A6rkt%C3%B8j-til-v%C3%A6rdiregels%C3%A6t

