
Møde i skolebestyrelsen den 27.02 2019 kl. 18.30-21.00 
Formøder i arbejdsgruppen forældreråd - bestyrelse jf. referat fra 22.01 fra 17.15 -
18.30  
 
 
Afbud: Joan og Nikoline 
 

1. Godkendelse af referat 
 

 

Referat godkendt. 

2. Det videre arbejde med 
Lejrskole for kommende 6.+9. 
årgang 

 

a. Budget/timer – se nedenstående bilag 
Orientering ved Katrine. 

b. Indhold og rammer 
Lærerne udarbejder beskrivelse af 
indhold og rammer for lejrskolerne, 
som de er i dag samt evt. nye ønsker 
til lejrskole – herunder faglige 
begrundelser for lokationerne. På 
baggrund heraf vurderer 
skolebestyrelsen, om der skal 
udarbejdes et nyt princip for 
lejrskole. 
Nuværende princip er vedhæftet som 
bilag. 
Ved kommende forældremøde i august 
orienterer skolebestyrelsen om 
klassekasser. 

 
3. Trivsel og sunde fællesskabet 

Noget at være fælles om – 
fredag den 1. marts 

Punktet genoptaget fra sidste 
møde/Nicoline og Nikoline 
Fælles morgensang med fastelavnsoptog 
med eleverne fra indskolingen. Fælles 
morgenmad for eleverne i udskolingen i 
Sognesalen. Mellemtrinet fælles 
morgenmad i fællesrummet. 
Indskolingen spiser fastelavnsboller i 
fællesskab senere på dagen.  



Sidst på formiddagen mødes alle elever 
med deres læsemakkere for at lave 
trivselsblade til de store TRIVSELSTRÆ.  
 
Som forberedelse til trivselsdagen har 
skolens to elevråd arbejdet med trivsel 
og lavet egne trivselsundersøgelser i 
klasserne.  
 
Pressen er kontaktet.  
 

4. Status på arbejdsgrupper 
a. Fælles om fremtiden –  
b. Klasseforældreråd 

a) Invitation til fælles spisning ligger 
på forældreintra. Invitationen 
kommer også i Ugeavisen i 
kommende uge.  

 
De forskellige foreninger har 
muligheder for at have forskellige 
info-materialer m.m. med, som 
hænges op på rio-væggene.   

 
Debatspørgsmål om – Møldrup 
fælles om fremtiden - vil ligge på 
bordene. Styregruppen er 
tovholdere for det videre arbejde 
med de indkomne ideer.  

 
Husk tilmelding til aftenen.  
 

b) Arbejdsgruppen har holdt møde op 
til bestyrelsesmødet. Der 
udarbejdes udkast til princip for 
klasseforældreråd. Udkastet 
forventes klar til drøftelse i 
bestyrelsen ved kommende 
bestyrelsesmøde.  

  
5. Meddelelser 

a. Skolebestyrelsen  
 

 
a. Intet 



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

 

b. Spørgsmål til indeklima og 
varmestyring.  
Aktuelt har der igen været 
problemer, der førte til meget 
varme lokaler og andre lokaler der 
var meget kolde. 
Samtidig er der meget ringe 
udluftning.  
En renovering af varmesystemet 
kan ikke løftes af Møldrup Skole.  

c. Store Læsedag tirsdag den 5. 
marts – et nyt initiativ. Formålet er 
at understøtte elevernes 
læseudvikling.  
Vi siger farvel til lærer, der har 
fået nyt job pr. 01.03. Ny lærer er 
ansat pr. 01.08.  

d. På store læsedag arbejdes der med 
forfatter Kim Fupz Aakeson: 

 Indskolingen laver stop 
motion film 

 Mellemtrinet laver 
tegneserier 

 Udskolingen laver kortfilm 
Det kører rigtig godt i indskolingen, 
eleverne er både i god læring og 
trivsel  

e. Er i gang med at planlægge intro-
forløb for kommende 0. 
klasseelever:  

 Åben SFO to til tre gange.  
 Forældremøde torsdag den 

13. juni med Martin Glud – 
gerne repræsentant fra 
bestyrelsen. Valg til 
forældreråd 

            Klubben – antallet af drenge er 
            stabilt – hovedsageligt drenge fra 
            4. og 5. klasse. Børnene har været  
            med til at redefinere klubben og  



            aftale aktiviteter og forskellige  
            arrangementer.   

 
  

 
Kommende punkter 

 Elevplaner set i et 
forældreperspektiv 

 Gode historier fra 
skolevirkeligheden 

 Trivsel og undervisningsmiljøet 
 Markedsdag til foråret 

 

 
 

 

6. Evt. Dimission afholdes tirsdag den 25. juni kl. 
17.30. Sognesalen er reserveret.  
Punkt til kommende bestyrelsesmøde: 

 Fordeling af arbejdsopgaver 
 Økonomisk ramme  

 
 
 

 

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 

 
Bilag til punkt 2: 

Budget lejrskole 

6. klasse 200 kr. pr elev 
pr. døgn -  

Betaling for 

voksne 3. stk 

Timeforbrug 

5*17*3 

 28.000 kr,- 

 

Ca. 4.000 kr.,  Ca. 255 timer 

Lejrskole 9. 

klasse 

200 kr. pr elev 

pr. døgn - 

Ca. 2000 kr. 2. voksne 

 

 27.000 kr,-  Ca. 136 timer 

I alt 55.000 kr 6.000 Ca. 391 timer 

 

 
 

 
 


