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DAGSORDEN / referat 

NR. 0 

Indført ved mødets 

start 

Kl. 

18.15 

Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Evaluering af markedsdag 

Indhold Tilbagemelding fra forældre 

Referat En god dag.  

Det kunne være godt at på klasserne mere på banen: Musik i Malling, 

efterskolen, klasserne.  

Kunne kan bruge frikvartersbands måske ? 

Skal der være klasseborde til forældrene ? Måske er det bedre, at man 

bare går rundt. Det er mere uformelt.  

Godt at starte og slutte fælles, og det skal kommunikeres tydeligere.  

Grill-køen var lang. Kan man lave flere grill-stationer? 

Spørgsmål ved, om de store elever også hyggede sig? 

Elevrådsrepræsentanterne giver udtryk for, at de mener, at alle hyggede 

sig.   
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Der skal noget ekstra til i forhold til skolebestyrelsens bod. Forslag om 

sjove indslag, sælge pølser, stemme om noget. 

Der var lidt forvirring fra forældre, som ikke helt vidste, hvad deres rolle 

m.m.  

 

 

NR. 1 Kl. 17.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Næstformand 

Overskrift Velkomst 

Indhold • Godkendelse af dagsorden 

• Godkendelse af referat fra sidste møde 

• Punkter til evt. 

Referat  

 

NR. 2 Kl. 17.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Næstformand 

Overskrift Information om skolens drift 

Indhold 
1. Administration og ledelse  

2. Medarbejderne 

3. Eleverne 

4. Forældrene 

Referat Ad. 1 

Der er ansat to personer: Rasmus Dalsgaard er ansat i stedet for Helle Vibeke. Han 

har bl.a. musik som linjefag. Camilla er ansat i Lisas barselsvikariat.  

Skemaet er på vej. Det er forventningen, at det er parat mandag eller tirsdag i 

uge 26.  

Teknisk Service har travlt i øjeblikket.  

Man kan mærke, at mange er blevet skubbet pga corona.  

Klaus har været i dialog med Plan, som står for udbygningen af skolen. Der er først 

sat penge af til udbygning i . 2026-2028.  

Skolen har afgivet en redegørelse til STUK om elever, der har fået ekstra tid til 

eksamen i 2018. Ifølge STUK havde de fleste elever 2-7 min. Der har været fokus på 

afvigelser fra pressen.  

 

Ad. 2 

Mellemtrinnet har lige haft emneuge oven i markedsdag. Udskolingen har haft 

travlt. Der er fokus på at få overgivet fra klasse til klasse.  

De nye kolleger var ude for at hilse på.  
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Ad. 3 

Mange syntes godt om showet, men de ville gerne have haft lidt længere tid. Det 

var en god dag. De ville gerne også have nået at spille rundbold hele årgangen.  

 

Ad. 4 

Rollespilsdagen var rigtig god. Forslag om synlig ledelse til markedsdagen.  

 

 

NR. 3 Kl. 17.25 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Malling Skoles værdier  

Indhold Ledelsen fremlægger forslag til konklusion på ”værdidag” med medarbejderne. 

Referat Værdierne er: fællesskab, faglighed og dannelse. Den skal forbi lærerne inden 

den endelig bliver besluttet.  

 

NR. 4 Kl. 17.50 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Næstformand 

Overskrift Den endelige antimobbe-strategi 

Indhold Udvalget fremlægger Malling Skoles antimobbe-strategi til endelig godkendelse. 

Med disse dokumenter på plads kan vi vende blikket mod implementering af 

antimobbe-strategien. 

Bilag fremsendes. 

Referat Bestyrelsen ønsker, at ledelsen er opmærksomme på, at Trivselsplanen skal kunne 

læses af forældre. Noget af det kan blive lidt indforstået.  

Klassetrivsel mangler i udskolingen 

Mangler der forklaring af de forskellige tiltag 

Skolebestyrelsen godkender anti-mobbestrategien med anbefaling om at bilag 4 

rettes til med henblik på forældreforståelse. 

 

 

NR. 5 Kl. 18.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Status på skolens økonomi 
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Indhold Klaus giver en status på skolens aktuelle regnskab sammenholdt med budgettet. 

Referat Bilag udleveret. 

 

NR. 6 Kl. 18.30 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Næstformand 

Overskrift Næste møde 

Indhold Hvornår skal vi mødes i august, og hvilke punkter skal på dagsordenen for at sikre 

den nye bestyrelse en god start? 

Referat Forslag: 

- vigtigt at sikre et socialt fællesskab, som giver tryghed i forhold til at ytre sig i 

bestyrelsen. 

- en struktur/årshjul for tilsyn, principper m.m. (hvad er det, vi skal gøre) 

- gennemgå undervisningsprogram for nye skolebestyrelsesmedlemmer fra 

Skole og Forældre. (https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/online-introkursus-

til-arbejdet-i-skolebestyrelsen) 

- kursus/oplæg for skolebestyrelsesmedlemmer med henblik på at skabe fælles 

ståsted. Obs på at skabe tryghed for de nye elevrepræsentanter 

- Inge undersøger muligheder for kursus for skolebestyrelse hos Skole og 

Forældre  

 

Beslutning:  

- Næste møde: formalia (konstituering), plan for opgaver i løbet af året, 

herefter møde med socialt indhold. 

- Næste møde onsdag d. 24/8-2022 kl. 19-21.30 

 

 

NR. 7 Kl. 18.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Evt. 

Indhold Tak for konstruktivt og stærkt arbejde til de afgående bestyrelsesmedlemmer for 

deres indsats i skolebestyrelsen.  

Referat - 

 

 

 


