
Skolebestyrelses 
Dagsorden 

 

Dato:  271021 Tid: 17.00-19.30 Sted: Personalerummet 

Ordstyrer: Kristine 
Referent: Kirsten 
 
 

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

 

 Emne Tid Formål Referat 

1. Præsentation af nye og 
gamle 
bestyrelsesmedlemmer 
 

10 min 
 
17.00-17.10 

At hilse på hinanden Velkommen til Jesper 

2. Godkendelse af referat 5 min 
 
17.10-17.15 
 

 Referat godkendt 

3. Opsamling på fællesmøde 
med Brattingsborg 

  

20 min 
 
17.15-17.35 

Hvad tager vi med os derfra? 
 
Ledelserne har siden mødtes og har nogle 
ideer. 

Vi ønsker, at samarbejdet allerede begynder i 0. klasse.  
I dette skoleår skal der være et fælles arrangement for de 
enkelte klasser på 0. – 6. årgang i Møldrup med de tilsvarende 
klasser på Brattingsborgskolen – måske med inddragelse af 
klasseforældrerådene. Der er aftalt fælles planlægningsdag for 
lærerne i januar. 
 
Det arbejdes på, at der udarbejdes et årshjul for samarbejdet 
med Brattingsborgskolen på de enkelte klassetrin.  
 
Der er et rigtig godt samarbejde mellem ledelserne også. 
 
Samarbejdet om gode overgange fra Brattingsborgskolen til 
Møldrup Skole kommer også til at indgå Vidensproducerende 
skoler på begge skoler.  
 

4. Økonomi 10 min 
 
17.35-17.45 
 

Orientering Orientering ved Kristine 



5. Bestyrelsens rolle ved 
klippedagen den 27/11 

20 min 
 
17.45-18.05 

Deltager I som bestyrelse og ”reklamerer” for 
bestyrelsesarbejdet? 
 
Skal der være en bod? 
 

De enkelte kontaktlærere opfordrer klasseforældrerådene til at 
bidrage med lidt godter.  
 
Skolebestyrelsen overvejer aktivitet. Stine og Lasse er 
tovholdere 
  

 PAUSE 10 min   

6. Principper 
 
 

55 min 
 
18.15 -19.10 

 

Vi skal i gang med at udarbejde principper 
 
Hvordan griber vi det an? 
 
 
Principper | Skole og Forældre (skole-
foraeldre.dk) 
 
Her ligger gode værktøjer og inspiration til 
arbejdet med principper 
 
Følgende er et lovkrav, der ligger, skal vi lave 
andre? 
 

• Undervisningens organisering 
(fastlægge elevernes 
undervisningstimetal på hvert 
klassetrin, skoledagens længde, 
understøttende undervisning, 
holddannelse, samarbejdet med 
lokalsamfundets kultur-, 
folkeoplysnings-, idræts- og 
foreningsliv, udbud af valgfag, 
specialundervisning på skolen og 
elevernes placering i klasser) 

• Samarbejdet mellem skole og hjem 
og skolens og forældrenes ansvar i 
samarbejdet 

• Underretning af hjemmene om 
elevernes udbytte af undervisningen 

Orientering ved Lasse og Kristine 
 
Vigtigt at: 

• inddrage medarbejderne i udarbejdelsen af principper 

• forældrene holdes orienteret om skolens principper 
 
Der kan være principper: 

• hvor vi som det første brainstormer på 
bestyrelsesmøderne og dernæst udarbejder en 
arbejdsgruppe udkast til formulering af principper, der 
drøftes på kommende bestyrelsesmøder.  

• der er mere enkle og ligetil. Kristine udarbejder her et 
udkast, som danner udgangspunkt for drøftelse i 
bestyrelsen.   

 
Kristine laver udkast til et par af de enkle principper til 
kommende møde. 
Dernæst tager vi fat på at udarbejde et princip for skole-
hjemsamarbejdet. 
 
 

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper
https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/principper


• Arbejdets fordeling mellem lærerne 

• Fællesarrangementer for eleverne i 
skoletiden 

• Lejrskoleophold, udsendelse i 
praktik og lignende (er lavet) 

• Skolefritidsordningens virksomhed. 

Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og 
værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal 
bidrage til elevernes trivsel og til et godt 
undervisningsmiljø på skolen. 

 

7. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen 

• Medarbejdere 

• Ledelsen 
 

10 min 
 
19.10-19.20 

 • Skolen har fået en henvendelse vedr. oprydning på 
sportspladsen efter idrætsdagen. Der er taget hånd om det, 
og oprydning indgår i evaluering af idrætsdagen, så vi 
undgår noget tilsvarende fremover. 
 
Overvejelser vedr. mulighed for køleskabe til elevernes 
madpakker – punkt på kommende møde. 
 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af 8. klasse, der har 
arbejdet med demokrati. Punkt på kommende 
bestyrelsesmøder 
 
Vi skal huske elevrådsrepræsentanters deltagelse i 
skolebestyrelsesmøderne.  
 

• Afdeling 1 har haft en rigtig god motionsdag.  
 

• Ledelsen deltager i forældremøderne i børnehaverne og på 
Brattingsborgskolen. 

 
Der arbejdes på at kontakt til skolebestyrelsen via Aula 
beskrives på Aula hjemmesiden og på skolebestyrelsens 
Facebookside. Info følger.  
  



7. Punkter til kommende 
møder 

10 min 
 
19.20-19.30 

 • Principper 

• Overvejelser vedr. mulighed for køleskabe til elevernes 
madpakker 

• Bestyrelsen er blevet kontaktet af 8. klasse, der har 
arbejdet med demokrati. 

 

 

 

Kommende møder 21/22   
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:2021- 
Stine: 2020 – 2022  
Lone: 2020 – 2022 
Lasse: 2020 – 2024 
Camilla W. 2020 – 2024 
Gitte: 2020 - 2024 
 

 


