
Skolebestyrelses 
Dagsorden 

 

Dato:  251121 Tid: 17.00-19.30 Sted: Personalerummet 

Ordstyrer: Kristine/Lasse 
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, Camilla 
Wenning Nielsen, Jesper Cornelius Van der Brink, elevråd 
Afbud: Dorte Lillelund, Lone Korsholm-Madsen, Gitte Charlotte D. Iversen og Camilla Wenning Nielsen 

 

 Emne Tid Formål Referat 

1. Godkendelse af referat 10 min 
 
17.00-17.10 

 Velkommen til elevrådsrepræsentanterne Isabella og 
Courteney, 9A. 
Fremadrettet vil der være et fast punkt på dagsordenen, som 
hedder ”Nyt fra elevrådet”. 
 

2. Åben skole v/ Lasse 15 min 
 
17.10-17.25 

Skal det arrangeres? Vi vil gerne fortælle den gode historie fra dagligdagen på 
Møldrup Skole.  
Skolebestyrelsen ønsker at invitere til ”Åben skole”- 
arrangement for forældre og andre interesserede til en 
præsentation af skolen - skolens rammer, profil, medarbejdere 
og elever. 
Skolebestyrelsen ønsker gode input fra elevrådet til et ”Åbent 
skole” arrangement. Isabella og Courteney er tovholdere.  
Punkt på kommende møde 
 

3. 8. klasse/samfundsfag 15 min 
 
17.25-17.40 

Opsamling fra sidste – Lasse har fået en 
henvendelse fra dem 

8. klasse har henvendt sig til skolebestyrelsen med ønsker om: 
 
Udendørs bordtennisborde: 

Et stort ønske fra mange elever, som vi meget gerne vil 
imødekomme, når der er økonomisk råderum til det.  

 
Madbod: 

Skolebestyrelsen ønsker at undersøge: 

• behovet fra skolemad hos eleverne 

• ønsker til evt. skolemad 
Elevrådet undersøger dette – Isabella og Courteney er 
tovholdere. 



Lasse undersøger mulige leverandører  
 
Bustur hjem – Klejtrup børnene. Børnene venter 21 minutter og 
uden mulighed for at stå i tørvejr: 

Lasse undersøger, om det er muligt at få et læskur opstillet, 
så børnene kan stå i læ og tørvejr.  

 
Hvordan er mulighederne for, at skolebestyrelsen søger 
sponsorater fra private og diverse fonde?  
Camilla kontakter Viborg Kommune. 
Punkt på kommende møde.  
 

4. Udearealer v/Lasse 10 min 
 
17.40-17.50 

Forældrehenvendelse Skolebestyrelsen har modtaget en dejlig besked fra en forælder, 
der gerne vil bidrage til at skabe endnu bedre udeområder til 
børnene.  
 
Elevrådet undersøger ønsker til udeområderne. Isabella og 
Courteney er tovholdere. 
Punkt på kommende møde.  
 

5. PAUSE 20 min 
 
17.50-18.10 

Vi spiser en kage og får snakket lidt        

6. Principper 
 
- Udarbejdelse  

 
- Plan for implementering  
 

60 min 
 
18.10 -19.10 

 

Vi skal i gang med at udarbejde principper 
 
Der er vedhæftet et forslag til  

• Arbejdsfordeling mellem lærerne og 
andet pædagogisk personale 

 
Dette kan rettes til og vedtages. 
 
Vi talte om at starte med 
 

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

Forslaget kan være, at vi arbejder med 
procesarket som optakt i mindre grupper, 

Princippet ”Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og 
forældrenes ansvar i samarbejdet” er udarbejdet  og 
vedtaget.  

 
Princippet ” Arbejdsfordeling mellem lærerne og andet 
pædagogisk personale” er udarbejdet og vedtaget. 
 
Lasse og Kristine færdiggør layoutet. 
 
Principperne præsenteres for personalet på personalemødet 
den 30.11.21 
 
Skolebestyrelsen ønsker plan for præsentation af principperne 
for medarbejderne, forældre og elever. Punkt på kommende 
møde.   
 



herefter kan en mindre gruppe lave et udkast 
til næste møde 
 
Der er vedhæftet et princip til inspiration. 
 
Denne blev udleveret på sidste møde, og er 
grundlag for vores arbejde – håber I har haft 
tid til at se på den 
 
Principper | Skole og Forældre (skole-
foraeldre.dk) 
 

 
Næste principper: ”Sund Kost” og ”Alkohol, Rygning, Rusmidler 
og Energidrik”.  
Drøftes på personalemødet den 30.11.21.  
Lasse og Kristine laver udkast til princip for ”Sund kost”. 
 
 

7. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen 

• Medarbejdere 

• Ledelsen 
o personalenyt 

 

10 min 
 
19.10-19.20 

  

• Intet 

• Joan orienterede om forsøg på ny struktur på skole-
hjemsamtaler i afdeling 2: Cafémodel. Der er meget 
positive tilbagemeldinger fra flere forældre.  

• Kristine orienterede om de seneste tilfælde af elever, der 
var smittede med Covid-19 – i alt 21 elever. Da der stadig er 
smittede med Covid-19 i lokalområdet og de 
omkringliggende børnehaver, har vi valgt at aflyse 
juleklippedagen lørdag den 27. november.  
Lasse lægger den planlagte aktivitet med QR-koder ud til 
forældre og elever.  
Der er opslået lærerstilling, da lærer er fratrådt pga. 
sygdom. Stine undersøger, om hun kan deltage i 
ansættelsesudvalget.  
 

7. Punkter til kommende 
møder/Evt. 

10 min 
 
19.20-19.30 

 • Nyt fra elevrådet 

• Skolebestyrelsen ønsker gode input fra elevrådet til et 
”Åbent skole” arrangement. Isabella og Courteney er 
tovholdere.  

• Elevrådet undersøger ønsker til udeområderne. Isabella og 
Courteney er tovholdere. 

• Madbod: 
Skolebestyrelsen ønsker at undersøge: 

• behovet fra skolemad hos eleverne 

• ønsker til evt. skolemad 

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


Tilbagemelding fra elevrådet – Isabella og Courteney er 
tovholdere. 
Lasse undersøger mulige leverandører  

• Bustur hjem – Klejtrup børnene. Børnene venter 21 
minutter og uden mulighed for at stå i tørvejr: 
Lasse undersøger, om det er muligt at få et læskur opstillet, 
så børnene kan stå i læ og tørvejr.  

• Hvordan er mulighederne for, at skolebestyrelsen søger 
sponsorater fra private og diverse fonde?  
Camilla kontakter Viborg Kommune. 

• Næste principper: ”Sund Kost” og ”Alkohol, Rygning, 
Rusmidler og Energidrik”.  
Drøftes på personalemødet den 30.11.21.  
Lasse og Kristine laver udkast til princip for ”Sund kost”. 
 

 

Kommende møder 21/22 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 

 


