
Skolebestyrelses 
Dagsorden 

 

Dato:  150621 Tid: 17.00-19.00 Sted: Personalerummet 

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: 

 

 Emne Tid Formål Referat 

1. Godkendelse af referat 5 min 
17.00-17.05 

 Referat godkendt. 

2. 
 

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

15 min 
17.05-17.20 

 Sidste skoledag afsluttes i Alrummet 
Dimission afholdes for alle elever med deres forældre kl. 18.00. 
Kirsten laver aftale om musik. Kl. 16.00 begynder skolebestyrelsen at 
dække borde og gøre klar – røde løbere til dimissionsfesten. 
OBS på to flagstænger, røde løbere, opstilling af borde i tre rækker 
vekselpenge, dug (hvide stofduge), blå servietter. 
 
Programmet for 9. årgangs sidste skoledag fastholdes. 
 

3. Aktuel status for SSP-
samarbejdets 
 

15 min 
17.20-17.35 

Indsatser i forhold til at 
understøtte lokalområdets 
unge i at indgå i sunde 
fællesskaber 

Alt taget i betragtning er meldingen fra politiet, at der er få henvendelser 
fra borgerne – jf. politirapporten.  
 
I dag har vi fået henvendelse fra forælder til barn i børnehaven, der i dag 
kom hjem med brandsår på halsen – unge havde antændt visir. 
 
SSP er orienteret om 9. årgangs sidste skoledag – tid og sted.  
 

4. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen 

• Medarbejdere 

• Ledelsen 
 

17.35-17.55   

• Valg af ny formand: Lasse 
Valg af ny næstformand: Stine 
Jesper træder ind i bestyrelsen pr. 01.08.2021 

• Vi er nu tilbage til en skoledag, hvor eleverne må være sammen på 
tværs af klasser – dog fortsætter nødundervisning frem til 
sommerferien.  



• Møderække for næste skoleår kommer i referatet. Vi har fået tre 
opsigelser, ansættelsessamtaler i går. Godt ansøgerfelt 
Udfordret på et par årgange – har måttet ændre på 
teamsammensætningen, hvilket har givet lidt uro blandt personalet. 
Vi arbejder videre med opgaveoversigter i denne uge, drøfter dem 
derefter igennem med TR og efterfølgende med lærerne. Herefter går 
vi i gang med skemalægning. 
Desværre har vi mange sygemeldinger. 
Vi ser frem til et skoleår med mere ro og forhåbentlig uden Corona.  
I næste skoleår afløses Anni af Dorte Lillelund i skolebestyrelsen. Tak til 
Anni for indsatsen.  
 
Tak til Line for fantastisk indsats og engagement i arbejdet i 
skolebestyrelsen gennem mange år.  
 
 
 

5. Evt./ 
Punkter til kommende 
møder 

5 min 
17.55-18.00 

  

6. Gå/cykeltunnel 
 

20 min 
18.00-18.20 

 Orientering ved Lone Kastberg: 
Skolesikker vej og generel trafiksikkerhed på Skivevej. Understøttelse af 
bosætning i lokalområdet. 
Der er i første omgang sendt ansøgning til svingbane ved Nørredamvej. På 
sigt er der et ønske om en cykelsti langs Skivevej fra Nørredamvej til 
Vestergade samt en gå- og cykeltunnel under Skivevej ved Nørredamvej.  
I mellemtiden søges der om et par stærekasser i forhold til hastighed.  
 
Skolebestyrelsen ønsker at støtte op om projekterne. 
Tak til Lone ☺ 

7.  Spisning  
 

  

 

 

 

 

 



Kommende møder 20/21 
 
Alle møder afholdes kl. 17.00 – 19.30 

23.08.2021 
21.09.2021 kl. 17.30 – 19.30: Fælles bestyrelsesmøde mellem Brattingsborgskolen 
og Møldrup Skole 
27.10.2021 
25.11.2021 - Julefrokost 
10.01.2022 
22.02.2022 
23.03.2022 
28.04.2022 
23.05.2022 
14.06.2022 - 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 
 

 


