
Skolebestyrelses 
Dagsorden 

 

Dato:  010221 Tid: 18.30-20.30 Sted: Teams 

Ordstyrer: Kristine 
Referent: Kirsten 
 
 

Mødedeltagere:  
Kirsten Uldbjerg Bach, Kristine Jakobsen, Anni Østergaard Bleicken, Joan Dalsgaard Andersen, Camilla Kjær, Camilla 
Wenning Nielsen, Gitte Charlotte Dalsgaard Iversen, Lasse Lundquist Kjeldsen Mikkelsen, Line Christina Drejdal 
Mogensen, Stine Rokkedahl Bersang, Anne-Sofie Kloster Lauridsen,  
Vi har vurderet, at eleverne ikke deltager i dette møde. 
Afbud: 

 

 Emne Forberedelse Tid Formål Referat 

1. Godkendelse af referat  5 min 
18.30-18.35 

 Referat godkendt 

2. Covid – nyt 

• Nødpasning 

• Nødundervisning 

• Daglig kontakt til 
hjemmene 

• Andet 
 

 25 min 
18.35-19.00 

 Aktuelt sker der ændringer – 0.-4. klasse må komme i skole fra mandag 
den 8. februar. 
Nødpasning: 22 – 30 børn i nødpasning fra 0.-3. klasse hver dag.  
Derudover 4-6 elever fra de øvrige klasser, der sammen med læreren 
følger den virtuelle undervisning fra klasselokalet.  
Dagligt kontakt med alle børn – særlig opmærksomhed på, om alle har 
det godt. 
Vi synes, vi i et tæt samarbejde med forældrene lykkes godt med 
opgaven. Det pædagogiske personale gør meget flot indsats.   
 
Kristine glæder sig til at komme tættere på alle elever og medarbejdere, 
når alle er tilbage på skolen  
 
9. årgang bliver usikre på deres fremtid – vi gør vores bedste for at 
berolige dem. Vi kan forvente en afklaring på prøverne til sommer inden 
efterårsferien.  
 

3. 
 

Facebookside Vurder for og 
imod: 
 
Skal skolen have 
en facebookside? 
 

20 min 
19.00-19.20 

Der tages 
beslutning om 
dette skal sættes i 
værk. 
 
Sætter vi det i 
gang, laves aftaler 

Positivt at vi kan nå endnu længere ud med de gode historier fra 
Møldrup Skole.  
Særlig opmærksomhed på GDPR – samtykkeerklæringer skal indhentes 
fra forældre og medarbejdere. 
Line, Lasse og Kristine udarbejder udkast til ramme for Facebooksider for 
henholdsvis Møldrup Skole og Skolebestyrelsen.   



Skal bestyrelsen 
have en separat 
facebookeside? 

om, hvad vi gør 
herfra. 

4. SSP 

• Orientering om 
SSP arbejdet i 
området 

• Kan vi i 
samarbejde gøre 
noget for at 
sikre et tættere 
samarbejde på 
tværs af 
skolerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 min 
19.20-19.35 

Kort orientering 
fra seneste SSP 
møde 
 
Vi ønsker sparring 
på, hvordan vi kan 
hjælpe med at 
etablere et 
tættere 
samarbejde 
forældrene på 
tværs af skolerne 

Punktet kunne tænkes ind et fællesmøde mellem bestyrelserne på 
Brattingsborgskolen og Bjerregrav Friskole 

5. Brandvejen/vigepladsen 
 
 

 10 min 
19.35-19.45 

Forslag fra Line 
omkring 
morgenopsyn 
drøftes 

Skolebestyrelsen har været aktive i arbejdet med skolens Trafikpolitik.  
Line, Lasse og Camilla tilbyder at hjælpe med sikker trafik ved 
brandvejen/vigepladsen om morgenen.  
Uge 6: Line fra kl. 07.30 – 08.10 
Evalueres sammen med Kirsten og Kristine i slutningen af uge 6 
Uge 8: Camilla Kjær 
 
 
  

6. 
 

Budget 20/21 
Foreløbigt bud på, hvor 
vi lander 

 10 min 
19.45-19.55 

 Lidt færre børn i udskolingen, bedre rating socioøkonomisk samt flere 
børn i specialklasser gør at vi får mindre tildeling i 2021. 
Pænt overskud for 2020 gør at vi kan beholde vores fastansatte 
medarbejdere, hvilket er meldt ud. 
 

7. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen 

• Elever 

• Skolen 

• Medarbejdere 

• SFO 
 

 15 min 
19.55-20.10 

 • Skolebestyrelsen sender blomst til Lone. 

• Intet. 

• Fokus er på planlægning af skoledagen for 0. – 4. klasse, som vi 
skal byde velkommen tilbage til skolen på mandag den 8. 
februar.    

• Vi har aftalt, at medarbejder i SFO/Klub er fratrådt. Er i dialog 
med medarbejdere om ønsker for fremadrettet bemanding. 

8. Personalenyt 
Orientering ved Kristine 

 5 min 
20.10-20.15 

Orientering  



9. Evt./ 
Punkter til kommende 
møder 

 5 min 
20.15-20.30 

 Hvilke principper skal vi have – hvordan griber vi det an? Kristine 
kommer med udkast. 
Fællesmødet med bestyrelsen på Brattingsborgskolen – skal vi holde et 
Teams-møde eller springe mødet over for skoleåret 2020-2021? Kristine 
og Kirsten drøfter det med Michael.  
Line ønsker at fratræde til sommerferien – skal der søges om det? 
Kristine undersøger det.   

 

 

 

Kommende møder 20/21  
Tirsdag 09.03  
Onsdag 14.04  
Torsdag 20.05  
Mandag 14.06 kl. 17.00 – 19.00 Sommerfrokost  
 

Valgperioder for bestyrelsesmedlemmer Camilla: 2018 - 2022  
Line: 2018 - 2022  
Stine: 2020 – 2022  
Lone: 2020 – 2022 
Lasse: 2020 – 2024 
Camilla W. 2020 – 2024 
Gitte: 2020 - 2024 
 

 


