
Møde i skolebestyrelsen mandag den 18.06 2020 kl. 17.00-20.00 
 

 

Afbud: Caroline, Laura (elever), Natascha, Dorte og Katrine 

 

• Godkendelse af referat 

 

 

Referat godkendt 

• Kort orientering om aktuelle 

situation med nødundervisning:  

• 6.-9. klasse 

• Afslutning af skoleåret 

• Sidste skoledag 9. 

årgang 

• Dimission 

• Sidste skoledag før 

sommerferien       

          

       

• 6. - 9. klasse er nu i skole fra 8.10 

til 13.10 - det går godt - alle 

profiterer af en mere normal 

hverdag 

9. kl har planlagt en alternativ 

sidste skoledag, de går rundt uden 

for og vinker farvel til klasserne, 

som står inde og vifter med flag og 

siger farvel. 

• Dimission er planlagt med alle 

forholdsregler. De to klasser hver 

for sig, maden er bestilt, der 

sørges for god afstand, da der skal 

synges. Line kommer, Anders 

kommer og giver en hånd med til 

sidste omgang. 

• Sidste skoledag den 26. juni 

samles alle på sportspladsen, så 

der kan synges feriesang med god 

afstand - og ønskes god ferie til 

alle. 

 

• Planlægning af kommende skoleår – 

kort orientering 

 

• Kommende 7. klasse var til intro 

møde i tirsdags, der blev det 

offentligt gjort, at der bliver en 7. 

klasse næste skoleår. Derfor 

justeres der på næste års skema, 

som forhåbentligt bliver sendt ud 

til elever inden ferien - ellers 

kommer det hurtigst muligt på 

Aula. 



 

• Retningslinjer der skal behandles i 

skolebestyrelsen 

• Sorghandleplan –  

• Brug af mobiltelefoner i 

skolen 

• Trafikhandleplan 

• Antimobbe strategi 

 

• Princip for lejrskole 

 

Med det formål at princippet 

ikke må blive begrænsende 

tager drøftelsen afsæt i: 

• Lejrskolens formål 

• Destination 

• Økonomi og   

       Planlægning 

  Revideret udkast vedhæftet 

        

 

 

Er behandlet i SB 

Er behandlet i SB 

 

Udsættes til kommende møde 

Er vedtaget i SB 

 

Lejrskole: 

Formålet er revideret, behandlet og 

godkendt 

 

 

 

 

 

 

 

• Nyt omkring personalesituationen – 

ansættelser 

 

Ny lærer på mellemtrinnet skal 

dække dansk og musik – primærlærer 

på 4. klasse 

 

• Orientering om ny bestyrelse 

• Nye medlemmer 

• 1. møde i skoleåret 2020-

2021:  

17.08.2020 kl. 18.30 – 21.00 

Møderække for hele året 

aftales på mødet.   

 

Fredsvalg til skolebestyrelsen. 

 

Indtræder i skolebestyrelsen:  

• Lasse Mikkelsen  

• Kamilla Wenning Nielsen 

• Gitte Iversen 

• Stine Rokkedal Bersang 

• Lone Korsholm Madsen 

 

Suppleanter:  

• Jesper Brink 

• Anne-Sofie Lauridsen 

 



• Evaluering af Maries deltagelse i 

skolebestyrelsen på Møldrup Skole – 

Marie 

 

Marie har fået kendskab til Møldrup 

skole, hvilket har været positivt. Mht. 

at styrke samarbejdet med 

Brattingsborg har Corona sat 

begrænsninger.  

Maria vil gerne fortsætte - måske 

ikke mulighed for at deltage hver 

gang.  

Fremadrettet vil det være en god ide, 

at begge skolebestyrelser sender en 

repræsentant med på forældremøder 

på begge skoler, for at styrke 

samarbejdet - og vise forældrene, at 

der er et tæt samarbejde. 

 

• Meddelelser 

• Skolebestyrelsen  

• Elever  

• Skolen   

• Medarbejdere 

• SFO  

 

 

• Intet 

• Intet 

• Oreintering om de unge, der 

samles i Møldrup og 

lokalområdet i fritiden og 

weekender: Der sker gode ting 

- men der er også uheldige ting 

med alkohol og stoffer, svineri 

på fællesområder m.m. Kirsten 

er i tæt kontakt med SSP, som 

har meget fokus på det. De har 

opsøgende medarbejdere, der 

kommer og retter kontakt til 

de unge. 

Kirsten har sendt et 

informationsbrev fra SSP til 

forældre, med en opfordring til 

at være ekstra opmærksom på 

børnenes færden. 

Kommunen har afsat penge til 

en indsats for hele kommunen. 

Ungdomsskolen har også tilbud 

til sommerferien, som er delt 

på Aula til overbygningen. 



Hilsen fra Katrine med tak for 

en flot blomst. 

• Intet 

• SFO: der er blevet ændret på 

morgenmaden, nu kan vælges 

mellem havregryn og 

cornflakes. 

 

Klubben arbejder på et nyt 

program til uge 27, så den får 

et boost. 

• Evt.  

 

Intet 

 

 

 

 

Herefter sommerfrokost, hvor vi siger 

tusinde tak for indsatsen til Lars, Anders, 

Charlotte, Natascha og Niels der træder 

ud af skolebestyrelsen. 

 

 

 

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  

 


