
Møde i skolebestyrelsen torsdag den 27.02 2020 kl. 19.00-

20.00 
 

Husk Fællesmøde: Dato: Torsdag 27.02.2020 - Tidsrum: kl. 17.00 -19.00 

 

• 5. min runde – hvad er status på de enkelte skoler? 

• Hvad kan vi gøre ved en evt. ny skolestruktur? 

• Er der flere områder, hvor det giver mening at samarbejde? 

 

 

Afbud:  

 

1. Godkendelse af referat 

 

 

Referat godkendt. 

2. Planlægning af opstillingsmøde 

17.03 

Bilag - Udkast til indbydelse vedlagt 

Hente pølsevogn – strøm: Niels og Anders 

Indkøb af pølser m.m. samt brikjuice til 

100 personer: KL  

Hele skolebestyrelsen kommer denne 

aften. 

Charlotte udarbejder skriv/opråb om valg 

til skolebestyrelsen. Sendes til alle 

forældre i uge 11 

Vi har behov for 4 måske 5 nye 

forældrerepræsentanter i 

skolebestyrelsen. 

 

3. Evaluering af fællesmøde  Udbytterigt, konstruktivt og inspirerende 

møde. Vi ser gerne flere af sådanne mere 

uformelle møder.   

 

4. Inkluderende 

læringsfællesskaber 

En løbende proces/Dorte 

Orientering ved Dorte: 

I dette skoleår har vi påbegyndt et meget 

spændende kompetenceudviklingsforløb  

med henblik på at udvikle inkluderende læ- 

ringsmiljøer i og gennem praksis.  

Skolens læringskonsulent og psykolog ind-

går i forløbet. 



Vi havde en fælles opstart for alle 

pædagogiske medarbejdere, der fra 

skoleårets begyndelse fik til opgave i eget 

team at gå på besøg i hinandens praksis med 

henblik på at dele succeser og udfordringer 

med hinanden. På Møldrup skole har vi valgt 

at fokusere på den rammesættende 

dimension – klasseledelse.  

Samtidig deltog 4 medarbejdere, skolens 

læringskonsulent, psykolog og pædagogiske 

leder i et kompetenceudviklingsforløb 

sammen med medarbejdere fra flere af 

kommunens skoler.  

Ressourcepersonerne er nu i fuld gang med 

arbejdet ude i praksis sammen med deres 

kollegaer. Der indsamles data, observeres, 

planlægges forløb i fællesskab og afprøves 

nye tiltag i praksis.  

Vi har en kultur på skolen, hvor 

medarbejdere gerne deler med hinanden og 

er nysgerrige på, hvordan vi lykkes endnu 

bedre i vores praksis sammen med børnene. 

Vi synes, vi er kommet rigtig godt i gang og 

er kommet rigtig langt. Det er så 

spændende, og vi ser, at vi sammen gør en 

forskel til glæde for vores eleverne.   

 

Tilbagemelding fra bestyrelsen: Rigtig 

spændende forløb – det fortjener alle 

skolens forældre at høre om. Skulle vi 

arrangere et fyraftensmøde med 

forskellige caféer – læsevejleder, 

matematikvejleder, AKT-vejleder, 

ressourcepersoner – inkluderende 

læringsmiljøer, sundhedsplejerske m.fl. – 

med henblik på at dele de gode historier  

fra vores skolehverdag? 

  

 



5. Skolestyrelsens deltagelse i 

forældremøder 

Udsættes til aprilmødet 

6. Retningslinjer der skal behandles 

i skolebestyrelsen 

a. Sorghandleplan –  

b. Brug af mobiltelefoner i 

skolen 

c. Trafikhandleplan 

d. Antimobbe strategi 

e. Principper for lejrskole 

 

 

 

Er behandlet i SB 

Er behandlet i SB 

 

Kommende møde 

Antimobbe strategien er vedtaget 

Kommende møde 

7. Meddelelser 

a. Skolebestyrelsen  

b. Elever   

c. Skolen –  

d. Medarbejdere 

e. SFO - 

 

 

 

Planlægning af næste skoleår – 

konvertering af timer i indskolingen 

8. Evt.  

a. Mødeplan kommende 

skoleår 

 

 

 

 

  

 

 

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 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 

 


