
Møde i skolebestyrelsen den 16.01 2020 kl. 16.30-18.00 
 

Afbud: Anders, Laura, Karoline og Camilla 

 

Velkommen til Natascha, der er ny forældrerepræsentant og Marie, der er 

næstformand i skolebestyrelsen i Brattingsborgskolen SDI 

 

1. Godkendelse af referat 

 

 

Referat godkendt 

2. Forberedelse til dialogmødet om 

fremtidens skole i Viborg 

Kommune – 20.01.2020 

 

God transport - ikke for lang tid - spiller 

en vigtig rolle for Møldrup Skole, idet vi 

har flere friskoler i skoledistriktet og 

vores skoledistrikt geografisk er meget 

stort. 

 

Vigtigt med skole på matriklen – ikke for 

lille (fagligt miljø, klassestørrelser, 

økonomi etc.) og ikke for store.  

 

Vigtigt med skole fra 0. – 9. klasse, 

understøtter den røde tråd i 

skoleforløbet både læringsmæssigt og 

trivselsmæssigt for eleverne. 

 

Bæredygtige enheder – det kan være 

nødvendigt at tilføre økonomi til de 

mindre enheder. 

 

Lokal ledelse skal prioriteres 

 

Fokus på trivsel, faglighed og pædagogisk 

udvikling, der bidrager til at vi kan 

fastholde og tiltrække kompetente 

medarbejdere – er en afgørende faktor i 

forhold til kvalitet i undervisningen 

 

Stormøde, hvor principperne 

præsenteres, den 24.03.2020 



3. Kvalitetsrapport – bilag  

 

 

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med 

kvalitetsrapporten og tager den til 

efterretning. De har ikke yderligere 

kommentarer til årsberetningen.  

  

4. Økonomi – orientering 

• Regnskab 2019 

• Budget 2020 

 

Regnskab er endnu ikke helt afsluttet – 

der forventes et pænt overskud.  

Grundet nedgang i elevtal fra 262 til 247 

reduceres elevtaksten med 344.000 kr.  

Skolen søger derfor fra puljen til skoler 

med elevnedgang.  

 

5. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen  

• Elever   

• Skolen  

• Medarbejdere 

• SFO  

 

 

• Orientering om at elever fra 

udskolingen fejrede nytåret 

omkring skolen. Det krævede meget 

oprydning, ny postkasse samt 

reparation af ødelagte 

skraldespande. Godt samarbejde 

med skolebestyrelse.  

• Intet 

• Der er netop kommet ny ramme for 

registrering af elevfravær: 

Registrering ved skoledagens 

begyndelse i indskoling og 

mellemtrin. Registrering ved 

skoledagens begyndelse og ved 

afslutning i udskolingen. 

• Intet 

• Intet 

 

 

6. Evt.  

• Valg til skolebestyrelsen – 

tidsplan udleveres på 

mødet 

 

 

 

Tidsplan udleveret på mødet. 

Vedhæftet som bilag 

OBS: opstillingsmødet er flyttet til 

den 17.03 

 



Tjek på kalenderen ☺ Mødedatoer 2020 – mødetid 18.30-21.00  

Obs! særlige dage 

Tirsdag den 16.01 kl. 16.30 – 18.00      Forberedelse til dialogmøde 

 

Mandag den 20.01 kl. 17.00 – 19.00 Dialogmøde om fremtidens skole i 

Viborg Kommune 

 

Mandag den 03.02 Line og Lars 

Vi-borger om skolevæsnet kl. 17.00 -

20.00 
Ungdomsskolen, Reberbanen13, 8800 
Viborg 

 

Torsdag den 27.02 KL. 17.00 – 19.00: Fællesmøde med de 

andre bestyrelser 

 

Bestyrelsesmøde efterfølgende 

KL. 19.00 – 20.00 

• Orientering om ”Inkluderende 

læringsmiljøer” ved DL 

• Konvertering af timer i 

indskolingen 

• Deltagelse på forældremøder 

• Revision af alle retningslinjer 

• Principper for lejrskole 

 

 

Torsdag 17.03  Opstillingsmøde til bestyrelsen 

Lions sponserer pølsevogn.   

Bestyrelsesmøde 

 

Tirsdag 24. marts  Stormøde – Fremtidens folkeskole i 

Viborg.  

Tirsdag den 28.04  

Mandag den 18.05  

Torsdag den 18.06 Kl. 17.00 - 19.30 

sommerfrokost 
 



 

 

 


