
Møde i skolebestyrelsen den 22.09 2020 kl. 18.30 - 21.00 

 
Afbud: Lone Korsholm-Madsen  

Skolen er vært ved kage☺ 

 

Velkommen til elevrådets formand Kristian, 9B og næstformand Victoria, 9B 

 

1. Godkendelse af referat 

 

 

Referat godkendt 

2. Orientering om Covid-19 – aktuel 

status 

a. Ændringer i retningslinjer 

 

Nye præciserede regler vedr. daglig 

rengøring og der er ansat ekstra hjælp. 

Lejrskolen til Skagen for 9. kl. er aflyst. 

Der er endnu ikke overblik over økonomien 

i aflysningen. Lærernes individuelle 

forberedelsestid kan lægges hjemme, og 

ligeledes kan teammøder afholdes 

virtuelt.  

 

3. Fremtidens Folkeskole 

Udarbejdelse af høringssvar. Bilag 

vedhæftet.  

Høringsfrist i forhold til 

fastsættelse af principper: Sidste 

frist den 29. september 2020. 

 

Line gennemgik skolebestyrelsens punkter 

i høringssvaret tilbage i januar.  

Ressourcer til fælles 

udviklingsprojekter:  

Vi håber, at der er tale om deciderede 

ekstraressourcer, så der ikke tages 

midler fra skolebudgettet. Midlerne ville 

kunne bruges bedre på skolerne lokalt. 

Alle skoler/matrikler søges bevaret: 

Vi ønsker at bevare Møldrup skole som en 

overbygningsskole, idet skolen ligger 

geografisk i den nordlige ende, og mange 

elever har i forvejen lang transporttid. Vi 

ligger i et område med mange friskoler. 

Alle skoledistrikter søges sammenlagt: 

Der er langt mellem skolerne i 

landdistriktet. Forældre, der vælger at 

bosætte sig i en mindre by, forventer 

også at tilhøre den lokale skole. Det kan 

man ikke være sikker på med 



klasseoptimering i et fælles skoledistrikt. 

Det kan betyde, at forældre vælger ”det 

sikre skoletilbud” på en nærliggende 

friskole.  

Ledelse på alle skoler/matrikler: 

Det kan vi kun tilslutte os, og der skal 

være tale om daglig og synlig ledelse. 

Tildelingsmodel baseret på elevdeling: 

Dette vil udfordre de mindre 

skoler/enheder. 

4. Forberedelse til Fællesmødet med 

skolebestyrelsen på 

Brattingsborgskolen i Klejtrup.  

 

Punkter til mødet: 

- hvordan bliver Møldrup skoles 

overbygning det naturlige valg for 

Klejtrup-eleverne? 

- skal vi fortsætte med at have en 

forælder fra Brattingsborg i Møldrup 

skoles skolebestyrelse? Og er der 

interesse for den anden vej? 

5. Forretningsorden for elevrådet – 

bilag vedhæftet 

 

Elevrådsrepræsentanterne gennemgik den 

nye forretningsorden. 

6. Henvendelser fra 8.A og 8.B i 

forbindelse deres arbejde med 

demokrati – bilag vedhæftet 

 

Lasse skriver et udkast til et svar til 

eleverne. 

7. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen  

• Elever 

• Skolen  

• Medarbejdere 

• SFO  

 

Elever: skal deltage i byrådsdagen i 

Viborg kommune og har forslag med fra 

eget elevråd samt det lille elevråd. 

SFO: god trivsel. Kl. 7.15 er der 

morgenmotion i gymnastiksalen eller 

udenfor.  

8. Nyt omkring personalesituationen 

Orientering ved Kirsten 

 

Dan er sygemeldt i 3 uger. 

Ansættelsessamtaler til 

pædagogstillingen d. 23.9. 

Nyansat lærer sygemeldt, der er ansat en 

uddannet lærer i en midlertidig stilling.  

9. Evt.  

 

Skal skolebestyrelsen have en 

facebookside? Efter jul laver 



forvaltningen en introduktion til skoler, 

som ønsker en facebookside. 

 

 

Tjek på kalenderen ☺ Mødedatoer 2020/2021 

Mødetid: Kl. 18.30- 21.00  

Torsdag 10.09 kl. 16.30 – 18.30  

Viborg Lounge 

Stormøde, hvor principper for 

Fremtidens Folkeskole præsenteres.  

Tirsdag den 22.09 Høringssvar udarbejdes. 

Samarbejdet i SSP – herunder drøftelse 

af skolebestyrelsens rolle 

Tirsdag 06.10 Fællesmøde med Brattingsborgskolen i 

Klejtrup 

Onsdag 11.11 Planlægning af Åben Skole. Vil I være 

synlige her? 

Lørdag 28.11 Åben Skole - Juleklippedag 

Torsdag 10.12 kl. 17.00 – 19.00 Julefrokost 

Mandag 01.02    

Tirsdag 09.03  

Onsdag 14.04  

Torsdag 20.05  

Mandag 14.06 kl. 17.00 – 19.00 Sommerfrokost 

 

Valgperiode Valgperioder for 

skolebestyrelsesmedlemmer  

Camilla: 2018 - 2022  

Line: 2018 - 2022   

Stine: 2020 – 2022 

Lone: 2020 – 2022 

Lasse: 2020 – 2024 

Camilla W. 2020 – 2024 

Gitte: 2020 - 2024 

 


