
Møde i skolebestyrelsen den 01.04 2019 kl. 18.30-21.00 
 
Afbud: Camilla, Rikke, Nikoline og Nicoline 
 

1. Godkendelse af referat 
 

 

Referat godkendt 

2. Orientering fra 
arbejdsgrupperne til hinanden 

a. Fælles om fremtiden 
b. Samarbejde med 

klasseforældreråd 

a. Lars/Mette/Anders/Camilla/orienterer 
Fællesspisning med stor tilslutning – ca. 
115 personer. Flere har fået gode 
tilbagemeldinger. Der var desværre 
ikke mange børnefamilier.  
Fokus må fremadrettet være på, 
hvordan vi kan tiltrække børnefamilier. 
Børnehave, dagpleje vil gerne deltage 
næste gang. Der kunne evt. arrangeres 
barnepiger for de små børn.  
Vi må også huske at invitere 
plejehjemmet. 
Initiativgruppen mødes igen efter 
sommerferien.  

 
b. Line/Rikke/Charlotte orienterer 

Arbejdsgruppen er i proces. 
3. ”Vi hopper på cyklen” - kampagne Morgenevent ved skolerne  

29. april – ½ time før det ringer ind til første lektion. 

Se bilag 
Forældrevalgte giver besked til 
Katrine/Kirsten om de har mulighed for at 
deltage.  

4. Dimission dato og budget Der har været et budget på max. 5000 kr. 
– hvoraf skolen har fået en indtægt på 50 
kr. pr. deltager/voksen – elever fra 9. 
klasse er gratis. En øl/vand til maden – er 
med i prisen herefter betaler man selv.  
Budgettet hviler i sig selv. 
 
Skolen har en stor rød løber og en mindre 
løber.  
 



Der er dimission tirsdag den 25.06 kl. 
17.30. Sognesalen er reserveret.  
 

5. Forsøgsansøgning om 
holddannelse og større klasse 

Skolen har et ønske om holddannelse i 
mere end 50% af tiden samt en 
klassestørrelse på over 28 elever for 
kommende 9. klasse. Der vil stadig være 2 
lærere på i alle timer. Det vil give 
mulighed for fleksibel holddannelse – 
primært, dansk, matematik, engelsk og 
naturfag -, der i højere grad understøtter 
de enkelte elevers læring i forhold til 
deres nærmeste udviklingszone.  
 
Enighed om at der søges dispensation hos 
Undervisningsministeriet.  
 

6. Meddelelser 
 Skolebestyrelsen  
 Elever   
 Skolen –  
 Medarbejdere 
 SFO - 

 
 Intet 
 Intet 
 Aula erstatter Intra fra 01.08.2019. 

Aula-administratorer, -tovholdere og -
superbrugere er løbende på 
uddannelse. Aktuelt er alle i gang med 
oprydning på Intra – inden 
datamigrering til Aula begynder. 
Uddannelse af alle medarbejdere 
begynder den 28. maj.  
Info til forældre og elever følger 

 
Nye tiltag fra UVM:  

o Valgfag 
 Eleverne skal tilbydes 

valgfaget Håndværk og 
Design 

 Eleverne kan tilbydes 
billedkunst, madkundskab 
og musik 

 Valgfagene er toårige 



 Elevernes skal tage mindst 
et af disse valgfag i 7.-8. 
klasse 

 Det obligatoriske valgfag 
skal kunne afsluttes med 
en prøve i 8. klasse 

o Kortere skoledag 
 Afkortning af skoleugen i 

indskolingen: 27,8 timer 
 Fleksibel brug af § 16b på 

mellemtrinet: 31 timer 
 Fleksibel brug af § 16b i 

udskolingen: 33 timer   
 

Inkluderende læringsmiljøer – en 
udviklingsforløb for det 
pædagogiske personale. Forløbet 
understøttes af læringskonsulent 
fra PPL. Målet er, at vi lykkes 
endnu bedre i arbejdet med at 
skabe god trivsel og læring hos 
alle vore elever.  
 
Budget 2019 – bilag omdelt på 
mødet. Orientering ved Katrine. 
 
Bus i forbindelse med brobygning 
i 8. klasse: Fint med tidlig 
udmelding og det fungerede rigtig 
godt for eleverne.  
 
Lærer har fået nyt job pr. 
01.05.2019 
 

 Indskolingen er i gang med 
planlægning af emneuge i den 
anden sidste uge inden 
sommerferien. 



Indskolingen og mellemtrinet 
deltager i Skolernes sangdag den 
12.04.19. 
Store-læsedag og trivselsdag for 
hele skolen – fantastisk succes 
for alle. 
 
9. årgang er i gang med 
forberedelserne til de kommende 
prøver.  
 

 Har netop afviklet MGP – med 
både forældre og 
bedsteforældre.  
Er i gang med planlægning af 
koloni, som skal være på 
Værestedet i Låstrup.  

 
7. Tid til arbejde i undergrupperne 

20.00 – 21.00 
 
 
 
 

Kommende punkter 
 Elevplaner set i et 

forældreperspektiv 
 Gode historier fra 

skolevirkeligheden 
 Trivsel og undervisningsmiljøet 
 Markedsdag til foråret 

 

Alle arbejder med samtaleark/former 
 

 

8. 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 

 
  

 
 

 
 


