
Møde i skolebestyrelsen den 22.08 2018 kl. 18.30 - 21.00 

Skolen er vært ved kage☺ 

Afbud fra Dorte Lillelund og Anders Jørgensen 
 

 

1. Godkendelse af referat 

 

 

Udsendt pr. mail 

Referat godkendt. 

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer 

– kort præsentation 

2. Konstituerende møde efter 

sommerferien: 

a. Valg af formand 

b. Næstformand 

c. Hvem deltager i hvilke 

klasser 

d. Temaer der medbringes 

fra skolebestyrelsen til 

forældre 

3. Nye medlemmer af bestyrelsen 

Dorte Lillelund 

Joan Andersen 

Line Mogensen, Kristian 7. klasse 

Camilla Kjær, Marie 5. klasse 

 

a. Formand: Lars 

b. Næstformand: Line 

c. Kontaktforældre i  

• ISK: Charlotte og Rikke 

Forældremøde den 12. 

september: 

Kl. 16.30 – 17.30: 2. og 3. kl. 

Kl. 17.15 – 18.15: 0. og 1. kl.  

• MSK: Line og Camilla. 

Forældremøde den 11. 

september kl. 17.00 – 19.00 

• 7. årgang: Line og Rikke 

Forældremøde er afholdt.  

• 8. årgang: Lars 

Forældremøde den 18. 

september kl. 17.00 – 19.00 

• 9. årgang: Anders og Mette 

Forældremøde den 10. 

september.  

d. Temaer:  

• Orientering om 

Forældrefolderen, der ligger 

på Skoleporten 

• Talerør i forhold til Viborg 

Kommune – deltager i 

dialogmøder med B&U-

udvalget 

• Godkender skolens budget. 

• Udarbejder høringssvar til 

Viborg Kommune 



• Forældrefælleskab 

Mulighed for at låne skolens 

lokaler. Ved lån af 

madkundskabslokalet 

opkræves der et depositum 

på 500 kr.  

• Udarbejde politikker og 

handleplaner fx trafik 

politik, anti-mobbepolitik,  

mobilpolitik og skole-hjem 

samarbejde. Findes på 

Skoleporten.  

Som udgangspunkt revideres 

politikker og handleplaner en 

gang om året.  

• Referater fra 

skolebestyrelsesmøderne 

ligger på Skoleporten 

• Ændringer i forhold til den 

nye persondatalov.  

 

4. Styrelsesvedtægt for 

skolebestyrelser 

Bilag udsendt med dagsordenen 

Arbejdet i skolebestyrelsen er forbundet 

med tavshedspligt – man må ikke referere 

de enkelte medlemmers holdninger.  

 

Der kan være punkter på dagsordenen, 

hvor eleverne ikke deltager.  

 

Ønsker man et punkt på dagsordenen, 

giver man besked til enten Lars eller 

Katrine.  

 

Datoer for møderne i skolebestyrelsen i 

dette skoleår findes nederst i referatet. 

Vigtigt, at man tjekker sin kalender om 

man kan deltage i møderne.  

 

 

 



5. Kommende skoleår 

Fællesmøde med Klejtrup 

bestyrelse 25.09 

- Ønsker til dagsordenen? 

Ønsker til dagsorden: 

• Samarbejde på medarbejderniveau 

– undervisningspraksis, vejledere 

• Samarbejde på klasseniveau – 

fælles aktiviteter  

• Samarbejde mellem 

klasseforældreråd 

• Klasserepræsentanter fra 7. 

årgang – både fra Møldrup og 

Klejtrup – deltager sammen med 

lærere i forældremødet med 

forældrene til 6. klasse.  

6. Møde med B&U 

Evt. forberedelser til mødet – 

deltagelse 
28. 
august 
2018 

Brattingsborg 
Skole 
Møldrup Skole 
Skals/Ulbjerg 
Skole 
Dagtilbudsområde 
Nord 

16.00-
16.50 
16.55-
17.45 
18.15-
19.05 
19.10-
20.00 

Skals 
Skole 

 

Bilag udsendt med dagsordenen. 

 

Line, Lars, Camilla og måske Mette 

deltager.  

 

KL og KUB samler input til mødet på 

papvæg, som fx  

• Forældrefolder 

• Mobilpolitik 

• Vidensproducerende skoler 

• Fagfordybelsesdage – fx video-klip 

fra KL-mødet/ Lars 

 

7. Høring lukkede busruter Bilag medsendt 

Bestyrelsen henviser til sidste 

høringssvar vedr. lukkede busruter. 

KL sender et udkast til høringssvar. 

 

8. Gode ambassadører i 

skolebestyrelsen 

Punkt fra Charlotte F./drøftes. 

God drøftelse i bestyrelsen.  

Særdeles vigtig med gensidig information. 

Fra skolens side orienteres om særlige 

fokusområder, nye tiltag samt generelle 

forhold.  

Særdeles vigtigt at forældrene henviser 

til skolens personale, ledelse ved 

henvendelser fra andre fx forældre om 

forhold, som de ikke har kendskab til.  



9. Meddelelser 

Skolebestyrelsen  

Elever –  

Skolen – Trivselsdag/trivselsmåling 

Medarbejdere 

SFO - 

Skolebestyrelsen: 

• I forbindelse med åben skole 

torsdag før efterårsferien ønsker 

skolebestyrelsen at være synlig.  

Planlægges på et kort møde før 

næste skolebestyrelsesmøde 25. 

september kl. 17.00 – 18.00. 

Skolen sørger for let aftensmad 

Skolen:  

• Møllebyugen: Møldrup før, nu og i 

fremtiden. Eleverne har fået folder 

om ugen med hjem 

God opstart af nyt skoleår. 25 

elever i 0. klasse.  

Lille sproghold for elever i 

indskolingen.  

Brumbassen, et tilbud til elever i 

indskolingen, der har behov for at 

indgå på et mindre og mere 

struktureret hold for en periode. 

Aktuelt går 4 elever på holdet.   

Specialdansk og -matematik for 

elever i udskolingen, der er 

visiteret dertil.  

Valgfag – mange elever deltager i 

Ungdomsskolens valghold.  

Ekstra ressourcer i dansk og 

matematik på mellemtrinet og 

udskolingen, hvor en ekstra lærer 

er med på klassen.   

Morgensang for alle skolens elever 

hver fredag morgen i Alrummet 

Nye skolemøbler til 9. klasse 

kommer snarest – alle klasser har 

nu nye møbler. 

Medarbejdere: 

• Rigtig god skolestart – god 

stemning blandt elever og 

medarbejdere.  

SFO. 



• Stillingsopslag på pædagog – mange 

ansøgere 

Line og Charlotte deltager i 

ansættelsessamtaler.  

10. Kommende punkter 

• Gode historier fra 

skolevirkeligheden 

• Revidering af 

antimo./trivselspolitik 

• Trivsel og undervisningsmiljøet 

 

• Evaluering af dimissionsfesten 

 

 

 

11. Evt. Intet.  

 

Tjek på kalenderen☺ Mødedatoer 2018/2019 – mødetid 18.30- 

21.00  

Onsdag 22.08 Konstituerende møde 

- Hvad vil I gerne bruge året på? 

- Deltagelse på forældremøder 

- Indhold i folder 

Tirsdag den 28.08 Møde med B&U på Skals skole 

Tirsdag 25.09 kl. 17.00 – 21.00 Kl. 17.00 – 18.00: Møde på Møldrup 

Skole 

Kl. 18.30 – 21.00: Fællesmøde med 

Brattingsborgskolen i Klejtrup 

Torsdag 11.10 Åben skole – Møllesamfund – Vil I 

være synlige her? 

Mandag 29.10 Temaarbejde 

Tirsdag 27.11      Temaarbejde 

Mandag 17.12  kl. 17.00 -19.00 Julefrokost 

2019  

Tirsdag 22.01  

Onsdag 27.02  

Mandag 01.04  

Torsdag 02.05  

Mandag 17.06 17.00 -19.00 Kommende skoleår - sommerfrokost 

 



 

 

 

 


