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DAGSORDEN / referat 

NR. 1 Kl. 19.00 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Velkomst og præsentation 

Indhold Kort introduktionsrunde 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Punkter til evt. 

Referat  

 

 

NR. 2 Kl. 19.15 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 

Overskrift Den nye skolebestyrelse konstituerer sig efter valget 

Indhold Skolebestyrelsen konstituerer sig, herunder valg af formand og næstformand. 

Hvem er på valg i 2024? 

Godkendelse af forretningsorden (se bilag) 

Referat Morten er valgt til skolebestyrelsesformand 

Inge Temple er næstformand  



Skolebestyrelsesmøde 

 

 

Da Tina trak sig to år før tid, har Marianne Bjørn meldt sig som 

skolebestyrelsesmedlem for to år  

Pernille holmboe er 1. suppleant 

Ditte Drejer er 2. suppleant 

 

 

NR. 3 Kl. 19.25 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:  

De nyansatte er kommet godt i gang.  

Der er tre årgange, hvor vi ligger lige på grænsen til kun at være 2 klasser.  

Der er fokus på bæredygtighed og klima I Aarhus Kommune.  

Der er varslet besparelser på et trecifret millionbeløb i Aarhus Kommune, og det er 

en forventning, at det vil ramme de store velfærdsområder.  

Der har været en forældrehenvendelse til både skoleledelse og skolebestyrelse. 

Både skoleleder og bestyrelsesformand svarer forældrene direkte. Er der noget af 

relevans for bestyrelsen, vil det blive drøftet på et kommende møde.  

Ad. 2:  

Lærerne er kommet godt i gang med året. Det fylder lidt, at der er to årgange i 

udskolingen, hvor der kan blive tale om sammenlægninger til næste år. 

Pædagogerne er kommet i gang. Der er fokus på at få de nye 1. klasser godt i 

gang.  

Ad. 3: 

Der har været holdt det første elevrådsmøde. Det handlede primært om 

introduktion. De er kommet godt i gang i de nye klasser 

Ad. 4:  

Der spørges til forbindelsen til klubben. Nye 4. klasses forældre oplever et 

samarbejde og spørger ind til det.  

Der har været mange forældrehenvendelser i forhold til at 3. årgang måske skal 

lægges sammen. Der opfordres til opmærksomhed og kommunikation i forhold til 

dette. Der er årgange, hvor eleverne flytter. Skolebestyrelsen opfordrer til at 

interessere sig for årsager hertil.  

 

 

 

NR. 7 Kl. 19.40 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: KLS 



Skolebestyrelsesmøde 

 

Overskrift Status på budget og regnskab 

Indhold Klaus og Gitte gennemgår budget og regnskab 

Referat Årets regnskab viser, at skolen har et underskud på ca. 1.700.000, men da skolen 

gik ud af 2021 med et overskud på 1.500.000, er det forventede resultat et 

underskud på ca. 250.000. 

 

 

NR. 4 Kl. 19.50 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Skolebestyrelsens ansvar og fokus 

Indhold Oplæg til diskussion om indsatsområder fra bestyrelsens side. 

Hvad er der arbejdet med de seneste år? 

Hvad forventer vi at arbejde med? 

Referat Skolebestyrelsesformanden gennemgår hvad skolebestyrelsen kan, skal og vil.  

Der er desuden forslag om at skolebestyrelsen fokuserer på: 

- Implementering af antimobbestrategi 

- Udvidelse af Malling skole 

- Dialogmøde m forældre 

Fokusområder fra sidste dialogmøde: 

- Opbakning til at bestyrelsen fortsætter sit fokus på trivsel 

- Opmærksomhed på at holde en god tone – både mellem lærere og elever 

og elever imellem.  

- Opmærksomhed på at lærerne skal have de nødvendige værktøjer til at 

sikre trivsel og læring i lasserummet – også i en digital virkelighed 

- Ønske om mere tydelig kommunikation fra skolens side ved trivselsindsatser i 

en klasse samt en tydeligere holdning til mobiltelefoner og anden teknolog 

- Der er forældre, der gerne vil hjælp med at vedligeholde skolens fysiske 

rammer – må man det? 

- Styrkelse af skole/hjem-samarbejdet, herunder forældremøder og 

elevsamtaler 

- Hvordan kan bestyrelsen styrke samarbejdet med forældrerådene og 

mellem forældrerådene.  

- Forslag til stærkere samarbejde mellem forældreråd på årgangene. Det er 

vigtigt at klæde forældrerådene godt på i forhold til, hvad de skal arbejde 

med.  

Skolebestyrelsen nikker til opgaverne ovenfor 

 

 

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

Overskrift Godkendelse af mødekalender 

Indhold Se udkast til mødekalender i bilag 
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Referat Datoerne er besluttet. På næste møde kigges der nærmere på årshjulet 

 

 

 

 

NR. 8 Kl. 20.40 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig: Formand 

Overskrift Evt. 

Indhold 
Ingen punkter til Evt. 

Referat  

 

 

NR. 9 Kl. 20.45 Form: Orientering, Drøftelse, Beslutning Ansvarlig:  

Overskrift Uformelle drøftelser i den nye bestyrelse 

Indhold Der er afsat tid til, at de nye bestyrelsesmedlemmer kan drøfte løst og fast i 

uformelle rammer.  

Referat - 

 


