
Skolebestyrelses 
Dagsorden 

 

Dato:  160321 Tid: 18.30-19.30 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 

• Tilbagevending 

• Test 

• Andet 
 

 10 min 
18.35-18.45 

 I denne uge tager vi imod 5. – 8. klasse, der er i skole ude en dag om 
ugen. Hallen kan benyttes som en plan B. 
Fra denne uge har vi testkapacitet hver dag fra 07.30 – 15.30 dagligt. De 
elever fra 5. – 8. klasse, som fylder 12 år senest den 1. juli, kan blive 
testet 2 gange om ugen med samtykke fra forældrene. Eleverne fra 9. 
årgang kan testes uden forældresamtykke. 
Vi har gode testere, som nu er inde i en god rutine. 
Lige nu afventer vi spændt udmeldingen for, hvordan rammerne bliver 
efter påske.  
 

3. 
 

Brandvejen/vigepladsen 

• Evaluering af 
morgenvagterne 

 
 

10 min 
18.45-18.55 

 Orientering ved Line og Camilla 
Tiltaget fra skolebestyrelsen er blevet taget godt imod af forældrene.  
Overvejelser vedr. skiltning og vigeplads.  
Line sender besked til forældrene om skolebestyrelsens indsats  
Skolebestyrelsen ønsker: 

• At undersøge muligheder for at gøre skolevejen omkring skolen 
mere sikker fx at sløjfe vigepladsen. Lasse og Camilla indgår i en 
arbejdsgruppe. 
  

4. Tanker om næste skoleår 
 

 20 min 
18.55-19.15 

 Orientering om overvejelser vedr. overgange fra 0. – 1. klasse samt 3. – 
4. klasse: 

• Mange gode relationer og god viden går let tabt.  



• Intentionen er, at 0. – 6. klasse slås sammen til en afdeling, så 
der er lærere, der følger med 3. klasse og andre lærere, der 
henter ny klasse.  

• 0. klasse: Der arbejdes på, at klassepædagogen følger med 
klassen op til og med 3. klasse. 

 
Særlige opmærksomhedspunkter: 

• Lærerteams, der har arbejdet sammen i flere år, bliver brudt 

• Faglig sparring og kurser til lærere, der skal varetage nye 
arbejdsopgaver.  

• Vigtigt at vi lytter til alle medarbejdere – derfor afholdes der 
miniMUS med fokus på kommende skoleår. 

 
Skolebestyrelsen: 

• Et rigtig godt tiltag og et løft til Møldrup Skole, idet overgangene 
for mange elever opleves som bratte. 
 

Anni: 
Som TR vil der være særlig opmærksomhed på arbejdsmiljøet i en sådan 
proces.  
 
Tiltaget understøtter Viborg Kommunes Børnesyn: ”Børnene gør det så 
godt, som de kan.” 

 

5. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen 

• Skolen 

• Medarbejdere 
 

 

 15 min 
19.15-19.25 

 • Lasse og Line er valgt ind i en styregruppe for arbejdet med 
”Sunde fællesskaber” for børn og unge i lokalområdet i og 
omkring Møldrup.  

• Kristine: 
o Ansat en ny pædagog, der træder i stedet for en anden 

pædagog, der stopper med udgangen af marts måned. 
Den nye pædagog tiltræder efter påske. 

o Ansat en pædagogmedhjælper, der ligeledes tiltræder 
efter påske. 

o En lærer er sygemeldt. En uddannet lærer er inde som 
vikar.  

o Kristine er meget glad for sit arbejde på Møldrup skole 
og for samarbejdet der.  

• Anni: Vi glæder os til, at vi nærmer os en hverdag, der ligner det, 
vi kender.  



9. Evt./ 
Punkter til kommende 
møder 

 5 min 
19.25-19.30 

 Kort orientering om arbejdet med Fremtidens Skole.  
Punkter til næste møde: 

• Årshjul for overgange fra børnehave til Møldrup Skole – bilag 
vedhæftes 

• Møldrup Skole på Facebook. Kristine sender links til Line og 
Lasse. 

• Line vil gerne dele erfaringer med arbejdet med børn der lider af 
angst.  
 

 

 

 

Kommende møder 20/21  
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 
 

 


