
             

 

 

Samarbejde mellem bestyrelserne på Møldrup skole og Brattingsborgskolen 

Dato: 21.9 2021 kl. 17.30 til 19.30 

Sted: Brattingsborgskolen (parkering ved hallen, Vandværksvej), mødet afholdes i vores klublokale 

 

1. Kort præsentationsrunde  10 min. 

   

2. Arbejdet med at gøre Møldrup skole til den fortrukne skole fra 7.-9.klasse 
* Møde med kommende 0. kl. 
* Opstart som forældre i 7.årgang 
* Trivselsarbejde 
 
Det gode ungeliv 
* SSP-samarbejdet 
* Alkohol og kost 
* Lektier 
 
Udvikling af samarbejdet 
* Hvor kan vi samarbejde mere mellem skolerne? 
* Vidensdeling mellem bestyrelserne 
* Musiksamarbejde 
 

. 

 Punkterne blev vendt lidt i forskellige sammenhænge så jeg forsøger at 
sammenfatte det indenfor de enkelte emner herunder.  
 
Men først en stor tak til begge bestyrelser og medarbejder repræsentanter for en 
god dialog og en positiv åben tilgang til mødet og de emner der blev drøftet. Der 
var både nysgerrighed, imødekommenhed og en tillid til at alt hvad der blev talt 
om var for barnets tarv – dette er et rigtig godt fundament for det videre 
samarbejde. 
 
Status nu og her - 
Fra Klejtrup er der mange valgmuligheder da vi ligger i en zone med mange 
friskoler.  I Klejtrup florerer der historier om Møldrup skole der er medvirkende til 
at der træffes andre skolevalg – bl.a. alkohol kulturen, fleksible klassedannelser 
m.m , vi har oplevet at børn i 0. klasse har hørt om og har en mening om Møldrup. 
Meget af det der rumsterer er måske overdrevet, forældet og misforstået.  
 
PT har vi et aftalepapir om hvad vi gør forud for overgangen inden børnene skal 
videre i 7. klasse. Møldrup inviterer til forældremøde i november. 
 
Hvad ønsker vi mere af -  
Noget dialog/information kunne komme allerede i 0. klasse men ellers begynder 
selve skolevalget at fylde for børn/forældre omkring 4. klasse.  
 

 



             

 

 
Klejtrup forældrene savner seddel/information med alle praktiske oplysninger. 
Hvad er det for en hverdag vi sender børnene ud til? 
Bus og buskort er også svært at finde ud af  
 
Gode ideer/tiltag 
 
Allerede i 4. klasse kunne Møldrup komme ud/være repræsenteret til 
forældremøderne i Klejtrup 
Møldrup kan lave aktiviteter/arrangementer hvor Klejtrup børn og forældre 
inviteres til Møldrup 
 
Samarbejde Møldrup/Brattingsborg om Skolens dag/åbent hus i Møldrup - et 
fælles projekt for at booste Møldrup skole som det naturlige valg. 
Skolernes motionsdag som fællesprojekt 
 
Kammeraterne/relationerne betyder rigtig meget for børnene - ikke nødvendigvis 
skolen i sig selv der er afgørende, men mere hvor ens kammerater skal hen. Dette 
fællesskab kan vi bruge proaktivt så det også har indflydelse på skolevalget - 
Møldrup som det naturlige valg – for der går mine kammerater. Eksempelvis 
bygge fællesskabet op i forbindelse med eksisterende relationer fra fodbold og 
håndbold 
 
Fleksibel klassedannelse/ holddelingen skaber utryghed/usikkerhed for enkelte 
børn/forældre – på trods af alle gode intentioner om orientering om strukturen. 
Evt. samtale forud for skolestart i 7. klasse – hvor man kan lave en ordning hvor 
enkelte børn reelt ikke skifter klasse. 
Ordningen giver en fleksibilitet til at danne de bedst tænkelige klasser i sidste ende 
 
Alkoholkulturen i Møldrup udfordrer - der er en oplevelse af at det er i 
forældresamarbejdet at man forholder sig til alkohol, men savner en mere tydelig 
holdning/budskab fra skolen. 
Fra Klejtrup har vi et ønske om at Møldrups bestyrelserne tager stilling til – og 
udarbejder principper, bl.a. alkohol og kost. 
Mange af vores principper kunne give god mening at var enslydende således at der 
er den røde tråd  - ting vi er fælles om 
 
Opsamling. Begge ledelser hører at der er ønske om mere samarbejde. Vi samler op 
og laver aftaler/struktur 
Vi mødes herefter og involverer efterfølgende begge bestyrelser. 
 
 
 
 
 

3. Det gode ungeliv 
* SSP-samarbejdet 
* Lektier 

. 



             

 

 Møldrup har haft et effektivt samarbejde med SSP på baggrund af ”ikke” sunde 
fællesskaber i og omkring Møldrup. Politi har været meget aktive og taget 
problemet alvorligt. Der er meget positivt tilbagemeldinger fra forældrene i 
Møldrup.  
Klejtrup har også været udfordret at natteliv i legeparken - og der er etableret en 
”natteravne” ordning. Selve italesættelsen har medvirket at der er mindre aktivitet  
 
Fritidsvejleder Martin Elgaard er ved at lave en tilbudsvifte om de aktiviteter der 
er tilgængelige i nord.  
 
Lektier er et emne som vi i fællesskab også kan have  fælles principper om – igen så 
der er en rød tråd  

 

5. Punkter til næste bestyrelsesmøde (og dato)  

 Vi vil gerne mødes igen først i det nye år – til et fælles bestyrelsesmøde  
   

   

   
 

 


