
 

Dagsorden til fælles bestyrelsesmøde Møldrup/Brattingsborg  
 
Hvornår:  Onsdag den 4. september kl. 18.00 -20.00  
Hvor:  Personalerum/Køkken, Møldrup Skole  
Hvem:  Skolebestyrelsernes medlemmer og ledelserne fra begge skoler  

 
 
Dagsorden:  
• Præsentationsrunde – kort/Lars Bech  

• Siden sidste fællesmøde – hvad har vi omsat til dagligdagen af de ønsker der kom frem på mødet. Bilag 
med samarbejdsaftalen vedlagt/KL  

Orientering om samarbejdsaftalen fra 2018. Positive tilkendegivelser på de nye tiltag jf. 

samarbejdsaftalen. 

 

o Hvad vil vi arbejde videre med – herunder samarbejdet mellem personalerne i forhold til 
overgangen/Michael + Kirsten  

   Herunder mulighederne ved fælles læringsforløb f.eks. deltagelse i fagdage  

De enkelte klasseteam for 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse på Brattingsborgskolen og Møldrup skole 

mødtes i uge 32 for at aftale fælles aktiviteter og forløb – både i forhold til læring og at øge 

kendskab til hinanden. Positive tilbagemeldinger herpå fra både elever og flere forældre.  

 

o Evt. tilbagemeldinger på Møldrup Skoles deltagelse i forældremøder  
Flere forældre på Brattingsbordskolen undres over, at det ikke er kommende kontaktlærere, der 

deltager i forældremøderne.  

I forbindelse med at lærer, forældre og elever deltager på forældremøder på Brattingsborgskolen, 

er det derfor meget vigtigt, at forældrene på Brattingsborgskolen orienteres om, at læreren fra 

Møldrup Skole – ikke nødvendigvis er kommende kontaktlærer, men en lærer der har kendskab til 

overbygningen. I forbindelse med invitation til forældremødet for elever og forældre fra Møldrup 

Skole og Brattingsborgskolen, er Møldrup Skole klar til at orientere både forældre og elever på de 

to skoler om, hvem der skal være kontaktlærere for de kommende 7. klasser.  

Forældremødet afvikles i juni måned, og de kommende kontaktlærere deltager i forældremødet 

sammen med skolens ledelse og repræsentant fra skolebestyrelsen.  

 
 
• Lidt mad og drikke  
 
• Valg til bestyrelsen – gode idéer til, hvordan vi måske kunne få repræsentation fra Klejtrup i bestyrelsen/ 
fælles refleksion  

 
Enighed om, at det vil være godt med repræsentation fra forældrene i Klejtrup i Møldrup Skoles 

bestyrelse.  



 
• Refleksioner om bestyrelsens arbejde med politiker og principper/Lars  

 Kost og læring/Klejtrup et eksempel  
 
Kostpolitikken på Klejtrup skole: 

 Det var en lang proces at udarbejde en kostpolitik 

 Det var en stor forandring for mange forældre – mange negative reaktioner i 

begyndelsen 

 Ved fødselsdage fejres børnene uden slik, kager m.m. 

 Positiv effekt på børnenes vægt jf. sundhedsplejerske 

På Møldrup skole har vi ikke en kostpolitik – spændende inspiration fra Klejtrup Skole. 

 Mobilfri læringsrum/Møldrup et eksempel  

 Mobilfri læringsrum på Møldrup Skole 

 Afleveres ved skolestart 

 Må benyttes i læringssammenhænge 

 Understøtter det sociale fællesskab 

Gensidig inspiration mellem Klejtrup og Møldrup 

 
• Hvad tager vi med os hjem?  

Samarbejdet mellem skolebestyrelserne er et fast punkt på forældremøderne. Både i forhold til 

orientering fra bestyrelsen, men også i forhold til at få input fra den samlede forældrekreds.  

Vigtigt at vi holder fast i fællesmøderne mellem de to bestyrelser.  

 

 
 
• Evt. 
  
 

Tak for i dag☺  


