
Referat fra skolebestyrelsesmøde den 25.09 2018 kl. 17.00 - 18.30 
19.00 -21.00 sammen med Brattingsborg bestyrelse 
Skolen er vært ved en bid brød ☺ 
Afbud fra Charlotte, Line og Rikke 
 

 

1. Bestyrelsens deltagelse/synlighed i 
forbindelse med Møllebyugen 

Bestyrelsen ønsker at koble sig på temaet fortid, 
nutid og fremtid i forhold til Møldrup Skole – 
gerne billedudstillinger.  
Quiz om Møldrup Skole: Hvordan ser Møldrup 
Skole ud i fremtiden?  
Lars tager kontakt til Knud Aage.  
KL undersøger, om Jette kan lave kage e. lign, 
som skolebestyrelsen kan sælge.  
Bestyrelsen mødes onsdag den 10. oktober kl. 
17.00 for at gøre klar.  
På selve dagen skiftes de forældrevalgte til at 
stå ved bestyrelsens stand.  

 

2. 5. oktober – Personalets dag 
Hvem gør hvad? 
 

Vi glæder os 😊 

3. Formand og næstformand – 
dialogmøde med B&U den 30. 
oktober. 

Invitation udsendt med dagsordenen 

4. Kommende punkter 

• Gode historier fra skolevirkeligheden 

• Revidering af antimo./trivselspolitik 

• Trivsel og undervisningsmiljøet 
 

 
 

 

5. Evt.  

 

 

 

Referat:  
Samarbejdsmøde mellem Møldrup skole og Brattingsborgskolen SDI 
Sted: Kirkebakken 13, 9500 Klejtrup 
Tirsdag den 25/9, kl. 19.00-21.00 
 

• Refleksioner om nuværende praksis  
o Gode overleverings møder 
o Godt at kommende klasselærer møde de kommende børn, men gerne tidligere 



o 5. klasselærer ønsker allerede nu at starte noget samarbejde op 
o 6. klasserne mødtes 3 gange sidste år – været godt. Har mødtes om noget idræt, et 

emne om konflikt håndtering, samt afholdt et forældremøde - dette kunne godt 
afholdes tidligere. – gerne om efteråret 

o Medarbejderne har mødtes i Møldrup sammen med Bjerregrav hvor der har været 
sparring/vidensdeling.  

o Glad for info om alt det lavpraktiske, bus, hvor går man hen m.m.  
o Klejtrup forældre glade for at kunne møde de kommende lærere 
o Gode tilbagemeldinger på at der deltager både forældre og elever med tidligere 

erfaringer. 
 

”Overgangen for elever fra Brattingsborgskolen efter 6. klasse til Møldrup skole” delt rundt 
 

• Gode ideer/forslag 
o Forslag om at starte samarbejde op allerede i 4 klasse  
o Klejtrup forældre er velkomne til ”Åben skole i Møldrup” (Mølleby med åbne 

”butikker, værksteder) som afholdes hvert år, torsdag i uge 41. Møldrup sørger for 
at de ønskede får invitationen for i år 

o Klejtrup forældre ønsker noget mere konkret, tænker måske der er meget andet 
der er i fokus til ”åben skole” så måske en aften mere målrette info var mere 
relevant  

o Møldrup forældre er meget positive for ”Fleksible klassedannelser ” fordi børnene 
og forældrene lærer hinanden at kende 

o Møldrup er også nysgerrig på Klejtrups ”kultur”, vigtigt at den også bliver italesat 
o Det er to skoler med hver sin kultur som sammen laver en fælles kultur 
o Forældre råd kunne evt. være den samme igen i 7 klasse som i 6 klasse  
o  

• Beslutninger/opbakning 
o Der er opbakning til at skolerne / forældrene / børnene mødes fremadrettet 

allerede fra 5 klasse 
o Klasseforældreråd kunne evt. arbejde sammen om et fælles arrangement 
o Møldrup vil holde forældre møde dette efterår for den nuværende 6. klasse 

kommende 7 klasse for Klejtrup børnene 
o Dette efterår afholdes der forældre info møde for både nuværende 5. og 6. klasse 
o Efterfølgende år vil der være infomøde i starten af 5. klasse  
o Evt. ryste sammen aktiviteter fremadrettet fra slutningen af 5. kl både lærerstyret 

og forældreråds styret  
o Evaluering efter næste sommerferie, med erfaringer , for hvordan vi gør det 

fremadrettet (begge bestyrelse repræsenteret) 
 

• Evt. 
o Vigtigt at skolerne går forrest og viser vi rigtig gerne vil dette samarbejde  
o 6 klasse kunne mødes om idrætsdage, noget aktivt for børnene,  
o Klasserne går sammen og laver en fælles dag for børnene, efterfølgende laver mad 

og inviterer forældrene ind senere. Uformelt – meget for hygge 



o Allerede i 5 klasse begynder man at overveje hvor de unge skal gå i skole i 
overbygning, Pt. ved Klejtrup ikke nok om Møldrup skole 

 

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 Fællesmøde med Brattingborg 

Torsdag 11.10 Åben skole – Møllesamfund – Vil I være 
synlige her? 

Mandag 29.10 Temaarbejde 

Mandag 30.10 Dialogmøde B&U – Formand og 
næstformand 

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 

 
 
 
 
 


