
Møde i skolebestyrelsen den 08.10 2019 kl. 18.30-21.00 
 
Afbud: Charlotte og Camilla 
 
Velkommen til Caroline 9B og Laura 9A 
 

a. Godkendelse af referat 
 

 

Referat godkendt 

b. Bus – de lukkede busruter efter 
efterårsferien.  

a. Alle børn kan komme med 
de lukkede busruter og 
der er kommet fem flere 
på listen 

 

Til orientering 
 
På baggrund af høringssvarene valgte 
teknisk udvalg at ændre på kriterierne 
for at være busberettigede. Dette 
betyder, at alle børn, der tidligere var 
busberettigede, fortsat er berettigede 
til at køre med bus. Endvidere er der 
yderligere fem børn, der nu er berettiget 
til at køre med bus.   
 

c. Bestyrelsen på banen 
a. Fællesspisning 30.10 
b. Torsdag 21/11 åben skole 
c. Lørdag 30/11 skoledag 

8.30 -12.00 erstatter 3/01 
 

Til drøftelse 
Bilag vedhæftes 
 

a. Vi glæder os til en skøn aften med 
mange borgere fra lokalområdet.  

b. Skolebestyrelsen laver egen stand.  
Matematik og verdensmålene udgør 
teamet for projektugen. 
Folkebiblioteket deltager. 
8. årgang sælger kaffe og kage. 

c. 6. klasse sælger æbleskiver med 
forudbestilling 
Skolebestyrelsen tilbyder at lave 
en bod til forældrene. Afstemmes 
med 6. klasse. 

 
Punkt til kommende møde 

 



d. Dialogmøde på 
ungdomsskolen/Line 

a. Handlinger evt. 
b. Løsninger 

Til orientering og drøftelse 
 

a. Ny skolestruktur følger snarest. 
Udfordringen er et faldende 
børnetal, men ikke færre klasser, 
hvilket presser dækningsbidraget 
på den enkelte klasse.  
Overvejelser om Skals, Ulbjerg, 
Klejtrup, Sødalsskolen og Møldrups 
skolebestyrelser skulle mødes for 
at drøfte 
muligheder/begrænsninger i Nord.  
KL/KUB laver til kommende 
bestyrelsesmøde udkast til 
invitation til fællesmøde mellem 
bestyrelserne. Politikerne inviteres 
også. 

 
Punkt til kommende møde. 

e. Retningslinjer der skal behandles 
i skolebestyrelsen 

a. Sorghandleplan –  
b. Brug af mobiltelefoner i 

skolen 
c. Trafikhandleplan 
d. Antimobbe strategi 

 

 
 
Er behandlet i SB 
Er behandlet i SB 
 
Kommende møde 
Behandles 08.10 – bilag vedlagt. 
Drøftes i det store elevråd. 
Færdigbehandles på kommende møde. 
 

f. Ønske om at skolen kommer på 
Facebook – retningslinjer? 

a. Der kommer en fælles 
kommunal platform med 
Facebook til alle 

Til orientering 
a. Vi afventer en melding fra 

forvaltningen. 
 

g. Meddelelser 
a. Skolebestyrelsen  
b. Elever   
c. Skolen –  
d. Medarbejdere 
e. SFO - 

 
a. Drøftelse af samarbejde med 

Bjerregrav Friskole om bekymrende 
ungeadfærd, der giver anledning til 
samarbejde med SSP. 



b. Besøg af to personer fra Danske 
Skoleelever, der fortalte om deres 
tilbud til overbygningen. Meget 
spændende. Overvejelser vedr. 
medlemskab drøftes på kommende 
elevrådsmøde i udskolingen. 
 
Byrådsdagen. Vi deltager med to 
projekter: 
Det ældste elevråd ansøger om penge 
til et Trivselsarrangement, som 
afholdes i forbindelse med 
trivselsdagen.  
Det yngste elevråd ansøger i 
samarbejde med mellemtrinet på 
Brattingsborgskole om penge til en 
fælles fagdag, hvor fokus er 
matematik (domer) og fællesskaber. 
 
Regler om, at måtte forlade skolen – 
kan det ændres? Begrundelse? 
Hvordan løser vi det, at skolen har 
ansvaret for eleverne, når de er i 
skole?  
Dette arbejdes der videre med i 
elevrådet.  
 

c. Tak for en fantastisk ”Personalets 
dag” fredag den 4. oktober.  

 
Projekt ”Læselyst og motivation” i 
samarbejde med folkebiblioteket. 
Møldrup skole er projektskole. 7. 
årgang deltager. Samarbejde om 
hvordan vi i fællesskab kan 
understøtte børns læsning.  
 

d. Tusinde tak på alle medarbejderes 
vegne for en fantastisk dag 



e. Det går godt i SFO og Klub. 
Markedsdag og Halloween venter.  

 
f. Evt.  

a. Mødeplan kommende skoleår 
Åben skole – Varmeværket i Møldrup. 
Opfordring til at tænke et samarbejde 
ind fx i forhold til verdensmålene og 
bæredygtighed.  
 
KL laver udkast til mødeplan for 2. 
semester. 
 
Børnehjælpsugen i 7. og 8. årgang blev en 
stor succes med meget stor tilslutning og 
rigtig flot respons. Eleverne var meget 
engagerede og motiverede hele ugen.  
 
 
 

  
 

 
Valgperiode Valgperioder for 

skolebestyrelsesmedlemmer  
Lars:2016 – 2020  
Anders: 2016 - 2020  
Charlotte: 2018 – 2022  
(Rikke): 2016 – 2020?  
Niels (Mette): 2016 – 2020  
Camilla: 2018 - 2022  
Line: 2018 - 2022  
  

 

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 – 
Temaarbejde 

Torsdag 21.11 Åben skole 
Torsdag den 05.12 kl. 17.00-19.00      Temaarbejde 

 Julefrokost 
2020  
  
 

 
 

 
 


