
Skolebestyrelses 
Dagsorden 

 

Dato:  140421 Tid: 17.30-19.15 Sted:  

Ordstyrer: Kristine 
Referent: Kirsten 
 
 

Mødedeltagere:  
Kirsten Uldbjerg Bach, Kristine Jakobsen, Anni Østergaard Bleicken, Joan Dalsgaard Andersen, Camilla Kjær, Gitte 
Charlotte Dalsgaard Iversen, Lasse Lundquist Kjeldsen Mikkelsen, Line Christina Drejdal Mogensen, Stine Rokkedahl 
Bersang, Anne-Sofie Kloster Lauridsen 
Afbud: Camilla Wenning Nielsen 

 

 Emne Tid Formål Referat 

1. Godkendelse af referat 5 min 
17.30-17.35 

 Referat godkendt. 

2. Covid – nyt 
 

5 min 
17.35-17.45 

 Orientering ved Kristine: 

• 5. – 8. klasser tilbage hver anden uge 

• Særligt fokus på at få en god plan for 9. årgang frem til de afsluttende prøver 

• Det fungerer rigtig godt med vores testcenter 

• Seneste tilfælde af Covid-19 ifm. skolebuskørsel 
 

3. 
 

Sidste skoledag d. 21/6 
 
Dimission d. 22/6 

10 min 
17.45-18.00 

Vi ved endnu ikke, 
hvordan rammerne er 
for afholdelse, men vi 
må planlægge ud fra 
rammerne sidste år. 

Line har lavet aftale med Hersom Forsamlingshus om levering af mad. 
Line er tovholder for forberedelsen – borddækning m.m. til dimissionen. 
Skolebestyrelsen holder tale. 
Skolen er tovholder for musik og evt. sang samt hilsen til eleverne. 
 

4. Pædagogisk arbejde på 
Møldrup Skole 

10 min 
18.00-18.15 

Orientering om hvad vi 
arbejder med lige nu 

Orientering ved Kristine: 

• Vi reducerer antallet af afdelinger til to. Vi holder MiniMUS med alle 
medarbejdere inden vi går i gang med fagfordelingen 

• Vi arbejder med den rammesættende og didaktiske dimension i alle klasser: 
o Stille opstart ved alle overgange 
o Lekionsplan på tavlen i alle fag 
o Fase makkerpar og grupper  

• Klasseindsats i 4A: 
o Kirstine og Kirsten har afholdt samtaler med alle forældre 
o Vi arbejder tæt sammen med klasseteamet 
o Vi har prioriteret at have to voksne på i alle timer, hvilket giver 

mulighed for fleksibel holddeling med det formål at styrke 
relationen mellem børnene, mellem de voksne og børnene og øge 



arbejdsro. Både elever, forældre og de voksne ser allerede en positiv 
udvikling. 

o I uge 16 påbegynder Kristine og Kirsten en særlig indsats sammen 
med børnene og de voksne i 4A – social læring – med det formål at 
styrke kendskabet til hinanden og relationen til hinanden.  

o  

5. Et angstforløb 
v/Line 

18.15-18.25  Orientering ved Line.  
Et meget positivt forløb med ekstern ressourceperson. Igennem hele forløbet har 
familien oplevet meget god støtte og opbakning fra skolen.  
 

5. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen 

• Skolen 

• Medarbejdere 
 

 

10 min 
18.25-18.35 

  

• Overlevering og opsamling på skolebestyrelsens opgaver v. Line. Punkt på 
næste møde. 
Opsamling på arbejdet med Facebook-side til Møldrup Skole. Tovholdere: 
Lasse, Kristine, Stine og Line. Punkt på næste møde. 

• Arbejdet med sunde fællesskaber er i god proces. Opstart på 
erhvervsmentor i Møldrup 

• Det er rigtig rart at have eleverne tilbage. Vi håber, alle elever kommer i 
skole inden sommerferien. 
 

9. Evt./ 
Punkter til kommende 
møder 

5 min 
18.35-18.40 

 Orientering af forældre om ny sundhedsplejerske samt vores fremskudte 
socialrådgiver Henny Falsig og læringskonsulent Helle Søgård. Kristine og Kirsten er 
tovholdere.  
 
Punkter til kommende møde: 

• Dimission den 22.06. 

• Overlevering og opsamling på skolebestyrelsens opgaver v. Line.  

• Opsamling på arbejdet med Facebook-side til Møldrup Skole. Tovholdere: 
Lasse, Kristine, Stine og Line.  
 

10.  Spisning 18.40-19.15 
 

  

 

 

 

 

 



Kommende møder 20/21  
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 
 

 


