
Nyhedsbrev fra Skolebestyrelsen. 
 Når vi i skolebestyrelsen kigger tilbage på kalender året 2019 og første del af skoleåret 

2019/2020som snart går på held, så har det været et år med mange spændende arbejdsopgaver 

og udfordringer.  

Vi startede lige på og hårdt efter sommerferien med at deltage i ansættelse nye lærer, Sfo 

personale samt servicepersonale til rengøring på skole. 

Vi har i året 2019 haft stort fokus på det gode forældresamarbejde og her har vi lavet en rigtig god 

folder, som vi har været rundt og dele ud på det første forældremøde som blev lige efter 

sommerferien. 

Skolebestyrelsen har også været med i en gruppe hvor fokus har været at brande Møldrup skole 

og byen samt lokalområdet. Det er der kommet fællesspisning med et flot fremmøde ud af. 

Andre arbejdsopgaver har været at godkende skolens økonomi, reviderer diverse politikker, det 

mediepolitikken samt forældre ansvar m.m. 

Vi har afgivet høringssvar til kommunen bl.a. omkring de lukkede busruter, takket været stor 

opbakning fra forældrene på skolen blev taget op til en ny vurdering. Vi har deltaget i dialogmøder 

og feed back på den nye strukturdebat som er skudt i gang, i forhold til den mulige ændring i 

skolestrukturen i Viborg Kommune. 

Her syntes vi, at vi er lidt på forkant, da vi først i det nye år har indbudt Sødalskolen I Rødding, 

Brattingborgskolen i Klejtrup, Skals og Ulbjerg Skole til et møde med fokus på at klæde hinanden 

på til de fremtidige møder med kommunen i forhold til skolestrukturen og herved at skabe et godt 

fundament for et måske fremtidig samarbejde. Hvad der kommer ud af disse møder kan I følge 

med i på skolens hjemmeside hvor vi løbende vil ligge referater op fra møderne. 

Som noget helt nyt har vi taget hul på at styrke vores samarbejde med Brattingborgskolen i 

Klejtrup, det har som I nok ved, kun været skolernes personale som har haft en samarbejdet. Men 

nu er skolebestyrelserne på begge skole begyndt at bruge hinanden. Vi kan fra årsskiftet byde 

velkommen til et medlem fra skolebestyrelsen på Brattingborgskolen i Klejtrup, som skal være en 

del af vores skolebestyrelse i en prøve periode. Vi håber, at vi med tiden kan gøre det til en 

permanent del af skolebestyrelsen. 

Efter juleferien står den bl.a. på at gøre klar til det kommende valg til skolebestyrelsen. Vi håber, 

at mange af jer vil overveje at stille op til skolebestyrelsen og dermed have indflydelse på Møldrup 

Skole og jeres børns hverdag. 

Vi glæder os meget til at arbejde videre med ovennævnte opgaver og til at byde de nye 

medlemmer velkomne. 

 

 



 

Vi vil gerne takke alle forældre, lærer, pædagoger, andet personale og alle andre som har bakket 

op om de arrangementer vi i årets løb har haft på vores dejlige skole. 

Vi ønsker jer alle en rigtig god jul og et fantastisk nytår 

De bedste hilsener  

Skolebestyrelsen  på Møldrup Skole 

 

 

 


