
Møde i skolebestyrelsen den 27.11 2018 kl. 18.30-21.00 

Skolen er vært ved kage☺ 
 

Afbud: Rikke, Camilla, Dorte og Charlotte Purup 

 

1. Godkendelse af referat 

 

 

Referat godkendt.  

2. Skolens regnskab 2018 Kort orientering ved KL 

 

Tallene til budget 2019 har vi endnu ikke.  

Det forventes, at vi overfører 250.000 

kr. til budgetåret 2019. 

Ekstraordinære udgifter til nye printere 

er rykket fra 2019 til 2018. Fremover 

skal alle benytte en brik, for at der kan 

printes.  

 

3. Elevrådets deltagelse i fælles 

byrådsdag 

a. Arbejdet med trivsel + 

fællesskaber 

Fortælling fra dagen/oplevelse - videre 

arbejde. 

Elevrådet fik tildelt 19.000 kr. ud af 

190.000 kr., som byrådet havde afsat til 

kommunens elevråd.  

Stor ros til elevrådet for det formidable 

arbejde – flot demokratisk proces med 

inddragelse af alle elever, skolebestyrelse 

og ledelse.  Desuden stor ros til Nikoline 

og Nicoline, der deltog i Byrådsdagen.  

Der henvises til PowerPoint (se bilag), som 

blev benyttet på Byrådsdagen. 

På byrådsdagen var der spændende 

bevægelsesaktiviteter støttet af 

bevægelseskonsulenter i løbet af dagen. 

 

4. Samarbejde med Klejtrup 

a. Evaluering af åbent hus 

V/Lars + Line 

 

Et arrangement med mange forældre og 

elever til kommende 7. klasse. Der var 

rigtig god spørgelyst både hos forældre 



og elever. Fint at der også var mulighed 

for at vise Ungdomsskolens lokaler frem 

også. 

Der må gerne afsættes 1½time til 

arrangementet.  
 

 

5. Temaarbejde – hvad, hvilke 

områder skal der arbejdes med i 

bestyrelsen fremadrettet 

a. Hvad er visionerne for 

Møldrup skole om 10 år? 

I har været i tænkeboks hjemme – 

Gode forslag – det videre arbejde i 

undergrupper  

 

Temaerne er: 

• Styrkelse af samarbejde – 

skolebestyrelse og 

klasseforældreråd 

• Branding af Møldrup Skole – 

lokalsamfund 

Med afsæt i de to temaer vælges og 

beskrives de værdier, vi gerne vil kendes 

på. 

 

Ved kommende bestyrelsesmøde vælger 

de enkelte bestyrelsesmedlemmer, hvilket 

tema de ønsker at arbejde videre med.  

 

Generelt opfordres der til, at vi på skolen 

husker at dele små og store succeser i 

hverdagen på Skoleporten og ugeaviser 

m.m. 

6. Meddelelser 

Skolebestyrelsen  

Elever   

Skolen – indskolingen 

Medarbejdere 

SFO - 

 

Skolebestyrelsen:  

Henvendelse fra forældreråd vedr. 

klassekasse.  

Rikke og Line udarbejder forslag til 

program for dimissionsfesten. Dato 

følger.  

 

Elever:  

Ønske om mere makkerlæsning i 

læsestund. På tilsvarende vis ønske om at 



træne mundtlighed i matematik ved 

undervisning af yngre elever.  

Det kan være vanskeligt at have 

undervisning resten af dagen efter 

terminsprøver, hvor mange er meget 

trætte. Vigtigt at der tages højde for 

dette i den efterfølgende undervisning.  

Forespørgsel om udskolingselevernes 

mikrobølgeovn, som er gået i stykker.  

 

Skolen:  

Generel orientering om unge menneskers 

hash-rygning i fritiden. 

 

Ny lærer er begyndt den 23. oktober og 

ny lærer er begyndt den 26. november. 

Begge lærere er tilknyttet indskolingen. 

 

Elevplaner – hvilken værdi har de for 

forældrene og eleverne. Flere 

forældrerepræsentanter oplyser, at de 

kan være svære at finde. Punkt til 

kommende bestyrelsesmøde. 

 

Der er afholdt Åbent Hus for kommende 

0. klasselever og deres forældre. Et 

rigtig godt arrangement med god 

tilslutning. 

 

Medarbejdere:  

I december måned læser eleverne på 7. 

årgang parvis højt for de enkelte beboere 

på Møldrup Plejehjem. 5a har vundet 

bronzeplads i skoleskydning, Holdet gik 

videre og fik en samlet 12. plads på 

landsplan.  

 

SFO:  

Intet 

 



Kommende punkter 

• Gode historier fra 

skolevirkeligheden 

• Trivsel og undervisningsmiljøet 

• Markedsdag til foråret 

 

 

 

 

7. Evt. Aktuelt mangler skolen 

gymnastikredskaber, da skolen tidligere 

har delt redskaber med 

gymnastikforeningen.   

Dette tages med i kommende budget.  

 

 

 

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 



 

  

 
 

 

 


