
Møde i skolebestyrelsen den 02.05 2019 kl. 17.00-18.00 
 
Afbud:  
 

1. Godkendelse af referat 
 

 

Referat godkendt 

2. Orientering fra arbejdet i 
a. Samarbejde med 

klasseforældreråd 

Bilag – udkast vedlagt 
Line/Rikke/Charlotte orienterer 
 
Tanken er: 

 at værdierne på Møldrup Skole skal 
gennemsyre folderen 

 at klasseforældrerådene har 
fælles retningslinjer for deres 
arbejde 

 at give inspiration til arbejdet i 
klasseforældrerådene 

 
Folderen ”klasseforældreråd” uddeles til 
alle forældre på første forældremøde i 
kommende skoleår og derefter til alle nye 
forældre.  
Forældrene i kommende 0. klasse og 
kommende 7. klasse får udleveret 
folderen ved forældremøderne i juni.  
Folderen lægges ligeledes på Skoleporten. 
 

3. Evaluering af ”Vi hopper på 
cyklen” - kampagne 

Elevrådet deltog/Charlotte F 
Morgenevent ved skolerne  
29. april – ½ time før det ringer ind til 
første lektion. 
 
En rigtig god morgenevent: 

 Alle eleverne har fået en halse 
disse – stor begejstring. 

 Eleverne fra indskolingen var så 
stolte af at få en highfive fra 
elevrådet.  



 Positiv omtale hos mange elever – 
en hyggelig morgen.  

 
Måske kunne klasseforældrerådene 
inddrages ved kommende lignende 
arrangementer.  
 

4. Vigtige datoer til kalenderen/ 
a. ansættelser 

Se næste side 
 

5. Meddelelser 
 Skolebestyrelsen  
 Elever   
 Skolen   
 Medarbejdere 
 SFO  

 
 Intet 
 På dagens elevrådsmøde er  

overbygningselevernes ophold i 
frikvartererne præciseret. Møder man 
før kl. 08.00 skal eleverne opholde sig 
på gangen uden for kontoret, da der 
ikke er tilsyn med dem ude i klasserne. 
Mogens og elever i udskolingen har 
renoveret Atriumgården. Der afholdes 
reception den 21. maj i 10-pausen. 
Byrådet er inviteret. Pressen inviteres 
også.   

 Høringsmateriale til budget 2020 er 
netop kommet. Katrine og Lars 
udarbejder udkast til høringssvar, som 
rundsendes til den samlede bestyrelse 
I forbindelse med de mundtlige prøver 
har eleverne en fagdag sammen med 
deres faglærer før prøven. Formålet 
er at lære eleverne at forberede sig 
til de mundtlige prøver.  

 Intet 
 Intet 
 
 

Kommende punkter 
 Elevplaner set i et 

forældreperspektiv 
 Gode historier fra 

skolevirkeligheden 

Alle arbejder med samtaleark/former 
 

 



 Trivsel og undervisningsmiljøet 
 Markedsdag til foråret 

 
6. Evt.  Intet 

 
 

Vigtige datoer forår 2019 

Hvad Hvem  Hvornår 
Indstillingsudvalg/ansættelse 
naturfagslærer 

Line Mogensen 
Lars Bech 
KUB 
KL 
Joan 
Anni 
Gertrud 

- Onsdag 22.05 
ansøgningsfrist 

- Torsdag 23.05 inden 
kl. 14.00 – 
ansøgningerne læst 
og vurderet 

- der indkaldes til 
samtaler 

- Mandag den 27.05 
samtaler fra kl. 16.30 
-20.30 

 
Indstillingsudvalg/ansættelses 
Adm. medarbejder 

Mette 
Line Mogensen 
KUB 
KL 
Joan 
 

- 10. juni ansøgningsfrist 
- 13. juni indkalde til 

samtale – gennemlæst 
inden  kl. 10.00 

- 19. juni 
ansættelsessamtaler 

Ansættelse – rengøring 
 

KL/KUB/Mogens  

Bedsteforældredag KL/KUB 29.05 – kl. 12.00 
Der er dimission  Line/Rikke 

KUB/(KL) 
25.06 kl. 17.30 
Vi flytter 
dimissionen til den 
26. juni, hvilket 
betyder at 
primærlærere fra 
begge klasser kan 
deltage i aftenen.  

Møde med forældre kommende 7. årgang Lars 12. juni 



AK/Jane/Gertrud 
KL/KUB 

Kl. 17.00 -19.00 

Tjek på kalenderen Mødedatoer 2018/2019 – 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 

 
  

 
 

 
 


