
Møde i skolebestyrelsen den 19.08 2019 kl. 18.30-21.00 
 

Afbud: Rikke og Dorte 

 

1. Godkendelse af referat 

 

 

Referat godkendt 

 

Rikke har ønsket at udtræde af 

bestyrelsen. Vi sender Rikke en buket 

som tak for hendes indsats i 

bestyrelsen. 

Kirsten spørger Mie, som er 2. 

suppleant, om hun er klar til at indtræde 

i bestyrelsen.  

Mie vil overveje at deltage i 

skolebestyrelsesarbejdet. Hun foreslår, 

at vi undersøger om der er en anden 

forælder, der har lyst til at deltage i 

skolebestyrelsesarbejdet. 

 

2. Orientering om 

personalesituationen i SFO og 

fremtidens ansættelse 

KL giver en orientering 

 

Vinni har ønsket at vende tilbage til HR-

området og stoppede i sit job til 

sommerferien. Ditte Hall er ansat som 

ny klubpædagog. 

Charlotte opsagde sit job op til 

sommerferien. Maria Cordt som 

arbejdede i en tidsbegrænset stilling i 

indskolingen frem til sommerferien, 

varetager indtil videre Charlottes 

pædagogopgaver i skole og SFOén.  

Katrine orienterede om overvejelser 

vedr. en kommende koordinatorstilling 

med ledelsesbeføjelser.  

 

3. Trivsel hos medarbejdere og 

bestyrelsens rolle  

Lars/Charlotte F 

Drøftelse i bestyrelsen 

Orientering omkring sygefravær og 

arbejdet med trivsel blandt 



medarbejdere. Sygefraværet er blandt 

det laveste i Viborg Kommune.  

Opfordring til at der deles endnu flere 

gode historier fra medarbejderne fx 

vedr. kompetenceudvikling m.m. 

 

4. Opgaver for bestyrelsen 

a. 04.09 

fællesskolebestyrelsesmøde 

Punkter til dagsordenen 

b. Torsdag 21/11 åben skole 

c. Lørdag 30/11 skoledag 8.30 

-12.00 erstatter 3/01? 

 

a.  

 Deltagelse fra Møldrup Skole 

(lærer, ledelse, elev, 

forælder) ved forældremøder 

i Klejtrup. Tilbagemeldinger på 

Møldrups Skoles deltagelse 

ved forældremøderne fra 

Klejtrup.  

 Samarbejdet mellem lærerne 

på mellemtrinet i Møldrup og 

Klejtrup 

 Samarbejde om fagdage 

 Deling af fortællinger om 

samarbejdet om overgangen til 

og opstart på Møldrup Skole  

 Fælles drøftelse af ”Brug af 

mobiltelefoner i 

skolen/mediepolitik” 

  

 

b. Elever og forældre fra 

Brattingsborgskolen inviteres 

Punkt på kommende møde 

c. Elever og forældre fra 

Brattingsborgskolen inviteres 

Punkt på kommende møde 

 

5. Retningslinjer/politiker der skal 

behandles i skolebestyrelsen på 

kommende møder: 

a. Sorghandleplan – 19.08.2019 

b. Brug af mobiltelefoner i 

skolen/mediepolitik 

19.08.2019 

Bilag vedlagt 

 sorghandleplan +  

 brug af digitale div. 

 

a. Telefonlisten på medarbejdere er et 

internet papir, der ikke indgår 

handleplanen. Behandles på MED-



c. Trafikhandleplan 

d. Antimobbe strategi 

e. Klassekasser, lejrskole 

f. Skole - hjem folder  

g. Klasseforældreråd – NY 

h. Forældreansvar og roller 

udvalget i morgen og lægges 

derefter på Skoleporten. 

b. Drøftelse af medarbejderes brug af 

telefoner i undervisningen. Behandles 

på MED-udvalget i morgen og lægges 

derefter på Skoleporten. 

 

 

6. Hvad skal man som 

bestyrelsesmedlem snakke om på 

forældremøderne? 

 Invitation til Åben Skole den 21.11 og 

klippe-klistredag lørdag den 30.11. 

 Klasseforældrerådsfolder – husk 

foldere, der kan hentes på kontoret 

 Samarbejdet med 

Brattingsborgskolen – se bilag 

 Medlem og suppleanter til 

skolebestyrelsen 

 Revidering af principper, politikker 

m.m. 

 Ændring af de lukkede busruter 

 (Udskolingen) Vores unge menneskers 

færden i Møldrup i fritiden. 

 Dimissionsfest – er der forældre, 

der har lyst til at deltage i 

planlægning og afvikling af den årlige 

dimissionsfest 

 

7. Høringssvar – de lukkede busruter Bilag vedlagt 

 

Orientering ved Katrine. 

I morgen tirsdag den 20. august får 

berørte forældre besked om 

nedklassificeringer. Skolebestyrelsen 

ønsker oversigt over berørte forældre 

og deres reaktioner. Skolebestyrelsen 

vil følge situationen tæt. 

Høringssvar udarbejdes og sendes til 

forvaltning og bestyrelse.  

 

 

  



8. Meddelelser 

 Skolebestyrelsen  

 Elever   

 Skolen   

 Medarbejdere 

 SFO  

 

 Dimissionsfest – særdeles positive 

tilbagemeldinger fra forældre, 

lærere og ledelse. Teamet bag står 

klar til dette skoleårs dimissionsfest. 

Fantastisk aften og stor tak alle. 

 Elevrådene samles i kommende uge. 

Der afvikles ny Byrådsdag i dette 

skoleår.  

 God opstart på skoleåret – mange nye 

medarbejdere – lærere, pædagoger, 

rengøringspiger, solstråle på 

kontoret. der alle virker til at være 

kommet godt fra start. Opstart på et 

kompetenceforløb – Inkluderende 

læringsmiljøer – for alle pædagoger 

og lærere. Psykolog og 

læringskonsulent tilknyttet skolen 

deltager som ressourcepersoner. 

Samtidig uddannes der 4 

ressourcepersoner blandt skolens 

personale. En praksis hvor 

ressourcepersoner og 

lærere/pædagoger vil være i 

klasserummet samtidig. Pædagogisk 

dag som opstart på arbejdet med 

videreudvikling af inkluderende 

læringsmiljøer. Meget positive 

tilbagemeldinger fra medarbejdere. 

Ressourcepersonerne er i gang med 

deres kompetenceudvikling.  

Udskolingen: Valgfag er for 7. årgang 

2-årige og for 8. og 9. årgang 1-årige. 

Eleverne på 7. årgang skal tilbydes 

valgfag i madkundskab, billedkunst, 

musik og håndværk/design. 

Valgfagene kan afsluttes med 

eksamen efter 2 år.  

7. og 8. årgang har en ekstra 

emneuge ”Børnehjælpsdagen – 



Ungeværn” – orientering ved Joan. En 

emneuge hvor lokalsamfundet og 

forældre, bedsteforældre m.fl.  også 

inddrages.  

 Forældrebrev følger i slutningen af 

denne uge. Da skoledagen slutter kl. 

13.10 om onsdagen, giver det 

muligheder for nye og mere 

tidskrævende SFO-aktiviteter.  

 

9. Evt.  

 

Intet 

 

 

 

 

Kommende punkter: 

 Politik for skolen på facebook 

Tjek på kalenderen Mødedatoer 2019 – mødetid 18.30 -21.00 – 

Obs! særlige dage 

Mandag 19.08 Årets planlægning 

- Hvad vil I gerne bruge året på? 

- Deltagelse på forældremøder 

- Revision af alle retningslinjer 

- Principper for lejrskole 

- Næste møde 

Onsdag 04.09 fællesmøde med 

Brattingsborg 

 

Tirsdag den 08.10 Temaarbejde 

Onsdag 06.11 Planlægning af åben skole 

Åben skole – 

Juleklippedag 

Temaarbejde 

Torsdag 21.11 Åben skole 



Torsdag den 05.12 kl. 17.00-19.00      Temaarbejde 

 Julefrokost 

2020  

  

 

 
 

 

 


