
Skolebestyrelsesmøde 
Dagsorden 

 

Dato:  230821 Tid: 17.00-19.30 Sted: Personalerummet 

Ordstyrer: Kristine 
Referent: Kirsten 
 
 

Mødedeltagere:  
Kirsten Uldbjerg Bach, Kristine Jakobsen, Dorte Lillelund, Joan Dalsgaard Andersen, Camilla Kjær, Gitte Charlotte 
Dalsgaard Iversen, Lasse Lundquist Kjeldsen Mikkelsen, Stine Rokkedahl Bersang, Lone Korsholm-Madsen, Jesper 
Cornelius Van der Brink 
Afbud: Joan Dalsgaard Andersen og Jesper C. V. Brink 

 

 Emne Tid Formål Referat 

1. Præsentation af nye og 
gamle 
bestyrelsesmedlemmer 
 

20 min 
 
17.00-17.20 

At hilse på hinanden Velkommen til Lone og Dorte, der er vendt tilbage til skolebestyrelsen 

2. Godkendelse af referat 5 min 
 
17.20-17.25 
 

 Referat godkendt. 

3. Forberedelse af fællesmøde 
med Brattingsborg 
- Oplæg 
- Gruppedrøftelser 
- Plenum  

45 min 
 
17.25-18.10 

Hvad vil vi gerne have med til 
mødet den 21/9 

Orientering om hidtidigt samarbejde ved Kirsten 
Forslag om at udvikle forældremødet i december – evt. med deltagelse af 
elever og flere lærere fra udskolingen.  
 
Understøtte den røde tråd – Brattingsborgskolen – Møldrup Skole: 

• Udvikling af samarbejdet – fx deltagelse i idrætsdagen, medtænke 
KLC-tilbuddene, udbygge samarbejdet mellem klasserne med 
forældredeltagelse, udbygge forældremødet med deltagelse 
eleverne (workshops) 

• Samarbejdet bestyrelserne imellem: 
o Deltagelse i bestyrelsesmøder på begge skoler (fx 

turnusordning, deltage i fast punkt) 
o Principper – kan vi inspirere hinanden 

• SSP-samarbejdet/indsatsen 

• Sunde fritidsinteresser – der giver gode relationer 
 

 PAUSE 10 min 
 
18.10-18.20 

  
 
 
 



4. Personalenyt 5 min 
 
18.20-18.25 
 

Orientering Vi har ansat i alt 5 nye medarbejdere: 4 lærere og en trivselsvejleder.  
Trivselsvejleder er nyt på Møldrup Skole. Hun er taget godt imod og bliver 
efterspurgt af både medarbejdere, elever og kollegaer. Deltager på 
kommende forældremøder.  
 

5. Trivselsforløb 10 min 
 
18.25-18.35 

At orientere om et 
trivselsforløb, vi har startet op i 
personalegruppen 

Orientering ved Kristine 
Rigtig god opstart. 

6. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen 

• Medarbejdere 

• Ledelsen 
 

20 min 
 
18.35-18.55 

 • På de kommende møder vil vi drøfte principper (gennemgang af 
eksisterende principper samt udarbejdelse af evt. nye principper), evt. 
skolebod, kontaktforældre fra skolebestyrelsen, arbejdet i 
skolebestyrelsen (se www.skole-foraeldre.dk.) 
m.m. Det er tanken, at der udarbejdes et årshjul for arbejdet i 
skolebestyrelsen.  
 
Der oprettes to Facebook grupper: én for Møldrup Skole og én for 
Møldrup Skoles bestyrelse (evt. med link til 
skolebestyrelsesreferaterne). 
Vigtigt at medarbejderrepræsentanterne husker SFOén 

• Orientering om frikvartererne i afdeling 1 ved Dorte.  

• Der afholdes fælles forældremøder – et for hver afdeling med fælles 
opstart. Skolebestyrelsens deltager: 

• Juleklippedag 

• Facebook går i luften 

• Valg til skolebestyrelsen foråret 2022 
Udtalelser vedr. skolebuskørsel – ordningens tilrettelæggelse, 
herunder om ruter og opsamlingssteder, afgangstider og ventetider: : 

• Der er skiftet busselskab, hvilket har givet få 
begyndervanskeligheder – ellers virker det til at fungere godt. 
KJ udarbejder høringssvar  

 

7. Punkter til kommende 
møder 

15 min 
 
18.55-19.10 

 Evaluering af dimission 

 

 

 

 

http://www.skole-foraeldre.dk/


 

Kommende møder 21/22   

Tirsdag den 21/9-21(Brattingsborg) (kl. 17.30-19.30) 
Onsdag den 27/10-21  
Torsdag den 25/11-21  
Mandag den 10/1-22  
Tirsdag den 22/2-22  
Onsdag den 23/3-22  
Torsdag den 28/4-22  
Mandag den 23/5-22  
Tirsdag den 14/6-22  
 

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

 


