
Møde i skolebestyrelsen den 22.01 2019 kl. 18.30-21.00 
Formøder i begge arbejdsgrupper fra 17.00 -18.30  
Vi starter skolebestyrelsesmødet med en bid mad - smørrebrød 
 
Afbud:  
 

1. Godkendelse af referat 
 

 

Referat godkendt 

2. Lejrskole for kommende 9.  
a. Skagen bestilt til Skagen 

KL/orienterer 
Kommende 9. årgang kommer til Skagen på 
lejrskole, da der var et afbud.  
 

3. Trivsel og sunde fællesskabet 
 Elevråd arbejder videre 

med trivsel og sunde 
fællesskaber 

 Fælles trivselsdag 1. 
fredag i marts 

Punktet genoptaget fra sidste 
møde/Nicoline/Nikoline 
 
Arbejdet med planlægning af trivselsdag 
den 1. marts er i fuld gang, ligesom der 
arbejdes med fornyelse af Atriumgården.  
 
Obligatorisk trivselsmåling afvikles fra 
medio maj. 
 

4. Hvilke områder vil I arbejde 
med? 
Temaerne er: 
 Styrkelse af samarbejde – 

skolebestyrelse og 
klasseforældreråd 

 Branding af Møldrup Skole – 
lokalsamfund 

 

Kort referat fra dagens møder/Lars 
Charlotte F. 
 
 Generelt er skolebestyrelsen blevet 

mere synlig – super godt.  
Brainstorm på ideer/temaer: 
 Formål med klasseforældreråd. 
 Intro til 

klasseforældrerådsarbejdet, når vi 
modtager nye 0. klasse forældre 

 Ideer til arbejdet i 
klasseforældrerådene: 

o Antal arrangementer 
o Aktiviteter og temaer 

 Samarbejde klasseforældrerådene 
og skolebestyrelsen: 



 Skolebestyrelsen inviterer 
til 1-2 fyraftensmøder.  

 Formål med 
fyraftensmøderne:  

 Vidensdeling mellem 
klasseforældreråd 
og skolebestyrelsen 

 Drøftelse af temaer 
- temamøder 

Næste møde: Onsdag den 27. 
februar kl. 17.15 – 18.30.  
Dagsorden for mødet: Definere hvad 
det vil indebære at sidde i 
klasseforældreråd.  
Inden mødet henter vi alle inspiration 
hos Skole og Samfund.  
 

 Der er afviklet fyraftensmøde med 
borgere fra lokalområdet. Der kom 12-
14 borgere fra Møldrup. Gode input på 
mødet. Et møde, hvor der blev fortalt 
mange gode historier om lokalområdet. 
Enighed om, at der afvikles et 
borgermøde med fælles spisning den 
19. marts kl. 17.30. Der er nedsat en 
styregruppe til planlægning af mødet. 
Vigtigt at mødet henvender sig til alle 
aldersgrupper. Invitation til 
borgermødet offentliggøres i 
Ugeavisen og på Facebook.  

 
5. Det videre arbejde med lejrskole 

a. Budget/timer 
b. Indhold og rammer 

 

Ved kommende møde udleveres der 
budget over lejrskoler. Efterfølgende 
igangsættes en proces i bestyrelse og 
blandt medarbejdere, hvor rammer og 
indhold for lejrskoler afklares.  
 

6. Meddelelser 
a. Skolebestyrelsen  

 

 
a. Intet 



b. Elever   
c. Skolen  
d. Medarbejdere 
e. SFO - 

b. Fokus er på trivselsdag. Uheld med 
mikrobølgeovn, der blev totalskadet. 
Der købes en ny – for sidste gang. 
Elevrådet sørger for, at der snakkes 
om, hvordan man passer på 
mikrobølgeovn, vandautomat etc. i de 
enkelte klasser. 

c. Adm. medarbejder sygemeldt.  
Bestyrelsesmødet den 17. juni flyttes 
til torsdag den 20. juni. 
Godt i gang igen efter juleferien. 

d. Intet 
e. Intet 
 

Kommende punkter 
 Elevplaner set i et 

forældreperspektiv 
 Gode historier fra 

skolevirkeligheden 
 Trivsel og undervisningsmiljøet 
 Markedsdag til foråret 

 

 
 

 

7. Evt. Forespørgsel til elever, der ikke møder 
stabilt i skole. En udfordring som også ses 
på landsplan - Møldrup Skole er ikke 
atypisk.  
Orientering ved Katrine: 
Vi følger Viborg Kommunes fraværspolitik 
– tæt samarbejde med forældrene. 
Måske indhentes der lægeerklæring.  
Der udarbejdes en handleplan. 
Måske er der en fraværskonsulent på 
eller der iværksættes en udvidet 
fraværsindsats.   

 
 

 



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  
Torsdag 20.06 17.00 -19.00 Kommende skoleår - sommerfrokost 

 
  

 
 

 
 


