
Møde i skolebestyrelsen den 29.10 2018 kl. 18.30-21.00 

Skolen er værter ved kage☺ 
 

 

1. Godkendelse af referater 

 

 

Udsendt pr. mail.  

Referater godkendt – fællesmøde med 

Bjerregrav den 25.09.18 samt mødet den 

22.08.18 

2. Evaluering af  

a. Åben skole  

b. Personalets dag 

a) Eleverne i udskolingen har givet udtryk 

for, at de var meget glade for åben 

skole – var stolte over at vise frem for 

forældrene. 

 

Skolebestyrelsen glædes over, at så 

mange forældre var mødt op.  

Godt med en ramme for Mølleby-ugen, 

hvor fokus var på processerne frem 

for handel. 

Samarbejdet mellem årgangene var 

fantastisk – alle bød ind på 

værkstederne, og de store var rigtig 

gode til at hjælpe og støtte de små.  

Fællesaktiviteterne morgensang og 

folkedans gik fantastisk godt.  

 

Vigtigt at være opmærksom på god 

skiltning og måske et program for de 

aktiviteter, der afvikles på bestemte 

tidspunkter.  

 

Rigtig godt at skolebestyrelsens 

deltog med en stand, hvor flere elever 

gav udtryk for, at de ønskede mere 

bevægelse i løbet af skoledagen.  

 

b) Vi havde en fantastisk ”Personalets 

dag” – en stor tak til skolebestyrelsen 

og eleverne.  



3. Elevrådets deltagelse i fælles 

dag 

Bilag vedlagt/til orientering 

 

Elevrådet skal fremlægge ønske fra 

eleverne på Møldrup Skole. Der søges om 

penge til indsatser, der understøtter 

trivslen og arbejdsmiljøet på skolen. 

 

4. Samarbejde med Klejtrup Til orientering 

27.11 åbent hus for forældrene i 5. og 6. 

klasse på Brattingsborgskolen.  

Deltagere Lars, Joan, Line – evt. forældre 

samt ledelsen 

 

Invitation til forældrene er vedhæftet 

som bilag. 

 

 
 

 

5. Dialogbaseret 

aftale/kvalitetsrapport 

- Viden producerende skoler 

- Naturfagsindsatsen 

- Trivsel for eleverne 

- Overgang fra børnehave til skole 

- SFO´ livsduelighed 

 

Orientering ved Katrine og Charlotte 

 

Ved junimødet med forældrene til 

kommende børnehaveklasse deltager 

bestyrelsen gerne.  

 

 

6. Temaarbejde – hvad, hvilke 

områder skal der arbejdes med i 

bestyrelsen fremadrettet? 

 

Forslag til temaer: 

• Styrkelse af samarbejdet mellem 

klasseforældreråd og 

skolebestyrelse 

• Hvordan bevarer vi Møldrup Skole?  

Hvad sælger vi Møldrup Skole på? – 

Hvad kendes vi på? 



• Hvordan fastholder vi, at 100% af 

skolens elever går på 

ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 

de har forladt Møldrup Skole? 

• Hvordan understøtter vi 

fællesskabet blandt eleverne på 

tværs af årgangene? 

• Hvordan kobles bevægelse og 

læring i højere grad? 

• Åben skole – hvordan styrkes 

samarbejdet i og med 

lokalsamfundet  

 

Ved kommende bestyrelsesmøde 

prioriteres temaerne og fremadrettet 

plan aftales.  

 

7. Hvad er visionerne for Møldrup 

Skole om 10 år? 

 

Udsættes til kommende møde 

8. Meddelelser 

a. Skolebestyrelsen  

b. Elever  

c. Skolen – indskolingen 

d. Medarbejdere 

e. SFO  

 

a. Motionsdagen – manglende tilsyn hvor 

eleverne på banestien krydser 

trafikerede veje. Hvordan sikrer vi 

trafiksikkerheden for vore elever?  

Bestyrelsen foreslår, at vi inddrager 

forældre som vagter/tilsyn på 

ruterne. 

 

Dimissionsfest – rammen for festen og 

planlægning af festen. Punkt ved 

kommende møde. 

 

Livet i byparken – hvordan 

understøtter skolen det gode liv? Line 

udarbejder skrivelse om fakta om livet 

i byparken.  

 

b. Fokus på trivsel og trivselsmåling.  

 



c. Der er ansat en ny lærer frem til 

sommerferien. Ressourcen anvendes i 

indskolingen, hvor der kræves ekstra 

indsatser ift. igangværende 

inklusionsindsatser.  

 

d. Orientering ved Joan: 

Cool uden røg – Tema fra Kræftens 

Bekæmpelse. Tværfagligt tema for 

eleverne i udskolingen på tværs af 

årgangene. Det blev en meget 

vellykket uge med meget aktive elever.  

 

e. Intet. 

 

f. Intet. 

 

9. Kommende punkter 

• Gode historier fra 

skolevirkeligheden 

• Revidering af 

antimo./trivselspolitik 

• Trivsel og undervisningsmiljøet 

 

Punkt 6 og 7 samt ”Dimissionsfest – 

rammen for festen og planlægning af 

festen”  

 

 

10. Evt. Intet.  

 

Tjek på kalenderen☺ Mødedatoer 2018 – 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 

 

  

 
 

 

 


