
Møde i skolebestyrelsen mandag den 18.05 2020 kl. 18.30-21.00 
 

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

Teams-mødet i jeres indbakke.  

 

Afbud: Katrine, Natascha, Charlotte, Marie, Caroline 9.b 

 

• Godkendelse af referat 

 

 

Referat godkendt 

• Orientering om aktuelle situation 

med nødundervisning:  

• 0.-5. klasse 

• 6.-9. klasse 

• Åbning af skolebiblioteket 

• Lejrskole – 6. klasse 

• Elevplaner – skole-hjem 

samtaler 

• Bedsteforældredag er aflyst 

• Møde med forældre til 

kommende 0. klasse: 09.06 kl. 

16.30 – 18.00 

• Møde med forældre til 

kommende 7. klasser    

•         

                

          

       

• Genåbning for de ældste elever er 

gået godt. 

• De yngste elever er tilbage i egne 

klasser, da afstandskravet er 

ændret til 1 m, hvilket bevirker, at 

man nu må være flere elever 

samlet i klasserne. Nogle elever 

var lidt utrygge ved at være mange 

samlet. 

• Legegrupperne (faste grupper af 

højest 5 børn) er nu opløst, hvilket 

har medført lidt konflikter. 

• Eleverne føler, der har været 

udbytte af online-undervisning 

• Busserne har fungeret fint her i 

opstarten. 

• Skolebiblioteket må åbne igen - 

folkebiblioteket er ikke en del af 

åbningen endnu. Vi forventer, 

eleverne kan komme på biblioteket 

fra på mandag. 

• 6. klasses bornholmer tur er 

aflyst. Der arbejdes på at få nogle 

pengene retur, som evt. kunne 

bruges på en rystesammentur i 

starten af 7. klasse.  

• Skolehjem-samtaler: en del er 

aflyst og andre har været afholdt, 

da behovet har været stort. 



Elevplanerne kommer inden 

sommerferien. 

• Forældremøde for kommende 0. kl 

bliver evt. udskudt pga. Corona, 

det samme gør sig gældende for 

kommende 7. kl 

• Skolebestyrelsesrepræsentant 

ved kommende 0. klasses møde: 

Charlotte eller Line. Kommende 7. 

klasse: Lars eller Line  

 

• Budget 2021-2024 sendes i høring i 

skolebestyrelsen – bilag vedhæftet 

 

• Vi noterer os, at der udarbejdes 

en helhedsplan for Karup, 

Rødkærsbro og Møldrup skole 

• Vi kommenterer ikke høringssvaret 

 

• Planlægning af kommende skoleår: 

Planlægningen af kommende 

          skoleår går fortsat planmæssigt.   

          Følger tidsplanen. Foregår nu online. 

 

 

Tidsplanen holder stadig 

• Skolestyrelsens deltagelse i 

forældremøder: 

• Hvem deltager i de enkelte 

klasser/årgange: 

 

• Punkter til 

skolebestyrelsesmøderne? 

 

 

 

Dagen efter bestyrelsesmødet kom 

der plan for det kommende valg til 

skolebestyrelsen. Valget afvikles 

inden sommerferien. Deltagere I 

forældremøderne aftales derfor med 

den nye bestyrelse på det første 

møde efter sommerferien 

 

 

• Retningslinjer der skal behandles i 

skolebestyrelsen 

• Sorghandleplan –  

• Brug af mobiltelefoner i 

skolen 

• Trafikhandleplan 

• Antimobbe strategi 

 

 

 

Er behandlet i SB 

Er behandlet i SB 

 

 

Udsættes til kommende møde 

Er vedtaget i SB 



• Princip for lejrskole 

Udkast til princip vedhæftet 

 

Med det formål at princippet 

ikke må blive begrænsende 

tager drøftelsen afsæt i: 

➢ Lejrskolens formål 

➢ Destination 

➢ Økonomi og   

       planlægning 

        

 

 

 

 

 

 

• KUB, DL og JA gennemser 

”lejrskolens formål” 

• KUB undersøger økonomien 

nærmere for lejrskolerne 

 

• Dimission – onsdag den 24.06.2020 

kl. 17.30.  

Sognesalen er reserveret. 

 

• Vi afventer udmelding fra 

forvaltningen i forhold til, hvad 

der er muligt i forbindelse med 

Corona 

 

• Nyt omkring personalesituationen - 

ansættelser 

 

• Ny lærer på mellemtrin, dansk, 

tysk og læsevejleder 

• Ny lærer i indskolingen, dansk 

og musik 

• Ny pædagog i SFO 

• Pædagogstuderende afslutter 

og en ny begynder 

 

• Meddelelser 

• Skolebestyrelsen  

• Elever  

• Skolen   

• Medarbejdere 

• SFO  

 

• Intet 

• Intet 

• Efteråret 2020 arbejdes med 

principper for fremtidens skole 

2023 forventes ny 

skolestruktur 

• Intet 

• Intet 

 

• 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  

 


