
Møde i skolebestyrelsen tirsdag den 28.04 2020 kl. 18.30-21.00 
 

Pga. Corona afholdes mødet som et Skype-møde. I vil alle modtage en invitation til 

Skype-mødet i jeres indbakke. Når I åbner mailen trykker i på ”Deltag i Skype-møde”, 

dernæst trykker i ”OK”. 

 

Katrine er sygemeldt – Michael H. Flarup deltager i stedet.  

 

Afbud: Natascha, Line, Anders 

 

1. Godkendelse af referat 

 

 

Referat godkendt – ikke underskrevet 

da mødet er et Teams-møde. 

2. Orientering om aktuelle situation 

med nødundervisning jf. 

retningslinje:  

• 0.-5. klasse: 

Undervisning på skolen kl. 

08.10 – 13.10. Mulighed for 

nødpasning i SFO 

• 6.-9. klasse: 

Hjemmeundervisning kl. 08.10 

– 14.10 

         Lærerne forbereder sig hjemme.  

         Alle møder afholdes som online  

         møder. 

         Retningslinje vedhæftet som 

         bilag 

 

         Nødpasning i SFO/Klub 

 

         Prøver for 9. årgang er aflyst.  

         Elevernes sidste 

         standpunktskarakter ophøjes til 

         prøvekarakter. 

 

         Usikkerhed omkring: 

• Lejrskole 6A: 25.-29. maj 

• Planlagte arrangementer: 

• 0. – 5. klasse: Stor fornøjelse 

at byde eleverne velkommen 

tilbage til Møldrup Skole efter 

påskeferien. Mange nye rutiner 

og strukturer, som børnene 

klarer så imponerende.  

• 6. – 9. klasse: God struktur på 

skolearbejdet for eleverne 

efter påske – eleverne er 

kommet tættere på hinanden. 

De arbejder rigtig godt 

sammen. Flere oplever deres 

børn tage større initiativ og 

større ansvar.  

• Skolebestyrelsen ytrer stor 

tilfredshed med retningslinjen 

for undervisning.  

• Hvis et barn eller en 

medarbejder bliver smittet, 

følges retningslinjer fra 

Sundhedsstyrelsen og Viborg 

Kommune.  

• Der er nu kommet ny 

bekendtgørelse for prøver og 

karakterer for 9. årgang 



➢ Bedsteforældredag: 

      20.05 kl. 12.00 

➢ Møde med forældre 

      til kommende 0.  

      klasse: 09.06 kl.   

      16.30 – 18.00 

➢ Møde med forældre 

      til kommende 7.  

      klasse: ?? 

• Drøftelse af overvejelser vedr. 

yderligere genåbning af skolen 

samt afslutning af skoleåret 

især for 9. årgang.  

• I forhold til lejrskoler, 

bedsteforældredag og 

forældremøder afventer vi 

udmelding for perioden efter 

den 10. maj.  

 

3. Valg til skolebestyrelsen – udsat  

 

Den nuværende bestyrelse 

fortsætter, til der er valgt en ny 

bestyrelse. 

 

4. Arbejdet med skolestruktur i Viborg 

Kommune – udsat på ubestemt tid 

 

Der kommer høringsmateriale til 

budget 2021-2024. Punkt til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

5. Planlægning af kommende skoleår: 

• Konvertering af timer i 

indskolingen til 2-

personstimer. Elevernes 

mødetid: 08.10 – 13.10 

• Fleksibel brug af §16b på 

mellemtrinet: 31 timer 

• Fleksibel brug af §16b i 

udskolingen: 33 timer 

 

          Planlægningen af kommende 

          skoleår går planmæssigt. Følger 

          tidsplanen. Foregår nu online. 

 

 

Orientering ved Kirsten 

6. Skolestyrelsens deltagelse i 

forældremøder 

 

Udsat 

  

7. Retningslinjer der skal behandles i 

skolebestyrelsen 

• Sorghandleplan –  

 

 

Er behandlet i SB 

Er behandlet i SB 



• Brug af mobiltelefoner i 

skolen 

• Trafikhandleplan 

• Antimobbe strategi 

 

• Princip for lejrskole 

Udkast til princip følger 

fredag den 24. april 

        

 

 

Udsættes til kommende møde 

Er vedtaget i SB 

 

Drøftes på mødet den 28.04.2020: 

God debat. Vigtigt at princippet 

udarbejdes, så det ikke kan blive 

begrænsende. 

Lars og Kirsten laver udkast til ramme 

for den videre drøftelse på kommende 

møde. 

 

 

 

8. Dimission – onsdag den 24.06.2020 

kl. 17.30.  

Sognesalen er reserveret. 

 

Genoptages på kommende møde. 

9. Økonomi – kort orientering ved MF 

 

Økonomien – Covid-19 giver 

merudgifter rengøring og 

rengøringsmidler. Merudgifterne skal 

lægges ind i budgettet. 

Budgettet balancerer. 

 

10. Nyt omkring personalesituationen - 

ansættelser 

 

• Pædagog har fået nyt job pr. 

01.05.2020. stillingen er 

opslået og forventes besat pr. 

01.06.2020 

• Lærer ønsker at læse videre 

pr. 01.08.2020. 

• Lærer på barsel fra medio juni 

og hele næste skoleår. 

• Ny pæd. studerende pr. 

01.06.2020 – 30.11.2020 

11. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen  

• Elever  

  

 

• Intet 

• Eleverne er kede af, at 

Gallafesten måtte aflyses.  



• Skolen   

• Medarbejdere 

• SFO  

• Intet 

• Intet 

• Intet 

 

 

12. Evt.  

 

Intet 

 

 

 

  

 

 

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 

Mødeplan kommende skoleår  

 


