
Møde i skolebestyrelsen den 17.12 2018 kl. 17.00-19.00 
Skolen er vært ved julefrokost 
 
Afbud: Nikoline 9A, Rikke og Nicoline 9B 
 
1. Godkendelse af referat 
 

 

Referat godkendt. 

2. Lejrskole for kommende 9. årgang – 
hvor skal turen gå hen? 

a. Fagligt indhold 
b. Budgetmæssige overvejelser 
c. Andre overvejelser 

Thomas, Carina og Martin kommer og 
fremlægger/punktet til orientering og 
drøftelse. 
 
Aktuelt er det vanskeligt at finde 
overnatningsmuligheder i Skagen. Der er 
derfor undersøgt andre muligheder inden 
for den samme økonomiske ramme:  

 Berlin – rejseforslag omdelt på 
mødet. Lejrskole i et historie- og 
tyskfagligt perspektiv 

 Sønderborg. Lejrskole i et historie- 
dansk- og naturfagligt perspektiv 

 
Der er enighed om et kompromis i forhold 
til kommende 9. årgang: 
Så vidt det er muligt, ønskes det, at 
lejrskolen forbliver i Skagen – er det ikke 
muligt kan der vælges en anden 
destination i Danmark.  
 
Skal der generelt ændres på 
destinationerne Skagen og Bornholm 
kræver det en større drøftelse i 
skolebestyrelsen.  
 

3. Trivsel og sunde fællesskaber 
a. Elevråd arbejder videre med 

trivsel og sunde fællesskaber 
b. Fælles trivselsdag 1. fredag i 

marts 

Udsat til januar mødet 



4. Hvilke områder vil I arbejde med? 
     Temaerne er: 

a. Styrkelse af samarbejde – 
skolebestyrelse og 
klasseforældreråd 

b. Branding af Møldrup Skole 
– lokalsamfund 

 

De enkelte bestyrelsesmedlemmer har 
fordelt sig på de to temaer:  

a. Styrkelse af samarbejde – 
skolebestyrelse og 
klasseforældreråd:  
Line, Charlotte F., Kirsten, Rikke, 
Dorte og Charlotte P.  
 
Arbejdsgruppen mødes første 
gang den 22. januar kl. 17.00 – 
18.30 
 

b. Branding af Møldrup Skole – 
lokalsamfund:  
Mette, Camilla, Anders, Joan, 
Katrine, Lars 
 
I forbindelse kommende 
fællesmøde afholdes der et 
planlægningsmøde med foreninger i 
Møldrup området  
tirsdag den 22. januar kl. 17.00 – 
18.30. 

 
Lars og Katrine er tovholdere for 
at udsende invitationen.  

 
5. Meddelelser 

a. Skolebestyrelsen  
b. Elever   
c. Skolen –  
d. Medarbejdere 
e. SFO - 

 
a. Fantastisk skuespil leveret af 5. 

klasse. Stor ros til både elever og 
lærer.  

b. Intet 
c. Der er dimission onsdag den 26.06 

kl. 17.30.  
d. Skønt med nye medarbejdere i 

indskolingen.  
e. Det går godt. 

 
Kommende punkter  

 



 Elevplaner set i et 
forældreperspektiv 

 Gode historier fra 
skolevirkeligheden 

 Trivsel og undervisningsmiljøet 
 Markedsdag til foråret 

 

 

6. Evt.   
 
 

 

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 

 
  



 
 

 
 


