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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 

Referat Ad. 1: Drengene er gået videre i skolefodbold. Thomas Medom kommer på 

besøg d. 13/10-2022. Ledelsen er gået i gang med skoleindskrivning for næste 

år. Målet er er være i god tid. 



Skolebestyrelsesmøde 

 

Der er planlagt besparelser i Aarhus Kommune. D 27/10-24/11 er der 

høringsperiode i forhold til de planlagte besparelser. Der skal planlægges et 

bestyrelsesmøde i denne periode, så skolen kan komme med et høringssvar. 

Skolen er ikke så påvirket af energipriserne, da 80% er fastlagt fire år frem i 

tiden. 

Corona er tilbage på skolen. Skolen opfordrer til, at man informerer sine 

klasser/samarbejdspartnere.  

 

Ad. 2:  

Der er trivselsdage eller -uge på hele skolen i uge 41. Eleverne er ved at 

komme i rytme med at gå i skole. SFO’en har en stilling oppe. Der er ikke 

mange ansøgere til stillingen.  

Kommentar fra bestyrelsen: hvis SFO-rådet ikke kan deltage i 

ansættelsesudvalget, vil skolebestyrelsen gerne inviteres.  

Der bliver afholdt mange forældremøder pt.  

 

Ad. 3: 

Elevrådet har arbejdet med skolefest.  

 

Ad. 4:  

En forælder beskriver en forældrekommunikation på Aula, som er gået helt 

galt. Der efterspørges nogle principper for forældresamarbejdet/adfærd på 

Aula.  

Inge har fundet de gamle vejledninger til forældrerådet. De sendes til Morten, 

som videreformidler til hele bestyrelsen.  

Det foreslås at der som et forsøg nedsættes et årgangforældreråd. 

 

NR. 3 Kl. 19.25 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Status på trivselsindsatser 

Indhold Ledelsen orienterer om trivselsindsatser på klasseniveau. 

Referat Gennemgang af nyt redskab, som ledelsen har igangsat i forhold til at kunne 

følge de forskellige klassers trivsel.  

Forslag om at interessere sig for fravær som næste trin.   

 

 

 

NR. 4 Kl. 19.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Konkretisering af bestyrelsens årshjul 



Skolebestyrelsesmøde 

 

Indhold Hvilke konkrete principper vil vi føre tilsyn med i løbet af året. Andre emner til 

årshjulet? 

Referat Tilsyn med principper for klassedannelse:  november 

Det drøftes, hvordan bestyrelsen følger med i implementeringen af 

principperne.  

Der er forslag om, at principperne bliver opdelt i kategorier alt efter, hvordan 

eller hvor meget skolebestyrelsen skal føre tilsyn med principperne (rød, gul, 

grøn…).  

Forslag om at skolebestyrelsen arbejder med principper for skole/hjem-

samarbejdet.  

Der er planlagt kursus med Skole og Forældre for bestyrelsen, derfor udskydes 

de endelige beslutninger til efter kurset.  

 

 

 

NR. 5 Kl. 20.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Skal bestyrelsen have nogle arbejdende udvalg? 

Indhold Der har været nævnt forskellige fokusområder til arbejdende udvalg: 

skoleudvidelse, økonomi, kommunikation, trivsel. 

Referat Principper for klassedannelse (sammenlægning og opdeling): Marlene, Marlene, 

Lars, Klaus samt en elevrådsrepræsentant er med i udvalget. Klaus taler en 

elevrådsrepræsentant. 

Skoleudvidelse: Marianne og Morten. Det kan vendes på dialogmødet.  

Trivselsudvalg: Marianne, Inge, elevrådsrepræsentant. Ex. på opgaver: 

antimobbestrategi, trivselsundersøgelsen. Det er et åbent udvalg. Andre er også 

velkommen. 

Kommunikation: formidling af indholdet til alle forældre på Aula fra Malene 

Lundgren 3-4 gange/år. 

Planlægning af dialogmøde: Morten, Lars, Inge 

 

 

 

NR. 6 Kl. 20.35 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Kurser for bestyrelsen samt Skole & Forældres årsmøde 

Indhold Status på vores dialog om kursus for bestyrelsen. Derudover kan vi overveje at 

sende en repræsentant til Skole & Forældres landsmøde den 11.-12. november i 

Nyborg. 



Skolebestyrelsesmøde 

 

Referat Der er kursus d. 3/10 kl. 17-20 på skolen for hele skolebestyrelsen. Skole og forældre 

står for kurset. Malene Kruhl er ikke sikker i forhold til deltagelse. Klaus deltager 

gerne. 

 

 

NR. 7 Kl. 20.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Planlægning af dialogmøde 

Indhold Planen er at invitere forældrene på Malling Skole til et dialogmøde torsdag den 

27. oktober. Men hvordan skal mødet foregå? Og skal det være for alle forældre 

eller kun forældrerådene, som vi plejer? 

Referat - Det er forældrerådene, der deltager 

- Der skal så vidt muligt være en deltager fra hver klasse 

- OBS på at forældrerådene er opdaterede 

- Vigtigt med rettidig information, så forældre kan nå at kontakte 

forældreråd med emner til dialogmødet 

 

 

NR. 8 Kl. 21.05 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Orientering om forældrehenvendelse 

Indhold Ledelsen og bestyrelsesformanden har modtaget en henvendelse om mistrivsel, 

som der her orienteres om.  

Referat Efter sommerferien kom et skriv, som er sendt til rådmand, skolebestyrelsesformand 

og rådmand.  

Generelt er der gensidig orientering ledelse og bestyrelse ved kontakt fra forældre 

på det niveau.  

I ledelsen har der været overvejelser, om sagen kunne have været håndteret på 

en anden måde. Anti-mobbestrategien har også været brugt i den forbindelse.  

 

 

 

NR. 9 Kl. 21.20 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Evt. 

Indhold 
 

Referat  

 

 

 


