
Skolebestyrelses 
Dagsorden 

 

Dato:  250422 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, Lone Korsholm-Madsen, Jesper Cornelius Van der Brink, Stine 
Rokkedal, elevråd 
Afbud: Jesper, Stine og Gitte 

 

 Emne Tid Formål Referat 

1. Godkendelse af referat 5 min 
 
17.00-17.05 

 Referat godkendt. 

2. Budget og orientering om næste 
skoleår 

10 min 
 
17.05-17.15 

 Orientering ved Kristine. 

3. Nyt fra ledelsen 

• Kvalitetshjul/kvalitetssamtaler 
 

40 min 
 
17.15-17.55 
 

Vi, skal som ledelse, til kvalitetssamtale med 
udgangspunkt i rapporten, og vil gerne vende det med jer. 
Foranalyse til kvalitetsrapport for Børn & Unge 2022 
(viborg.dk) 

Orientering ved Kirstine. 
 
Foranalysen gav anledning til overvejelser om:  

• hvordan vi kan styrke trivslen både 
fagligt og socialt blandt eleverne. 

• hvordan udnytter vi vores vejledere – 
læse-, matematik- og trivselsvejledere 
bedst muligt  

• hvordan hjælper vi elever med massivt 
fravær bedst muligt. Hvordan kan vi 
forebygge? 
 

4. Arbejdet med de 4 syn 
 

20 min 
 
 17.55-18.15 

Med udgangspunkt i de 4 syn, der er defineret af Viborg 
Kommune, har vi i personalegruppen i vores trivselsforløb 
defineret de 4 syn på Møldrup Skole 
 

Orientering ved Kristine – de fire syn er 
vedhæftet som bilag.  
 
De fire syn udgør fundamentet i vores daglige 
praksis på Møldrup Skole i forhold til børn, 
forældre, læring og samarbejde.  
 
I personalegruppen arbejdes der videre med 
implementering af synene – med fokus på 

https://vicki.viborg.dk/media/rvrjllns/kvalitetshjul_foranalyse_bu_haefte_a4_2022_5_web.pdf
https://vicki.viborg.dk/media/rvrjllns/kvalitetshjul_foranalyse_bu_haefte_a4_2022_5_web.pdf


hvad de helt konkret betyder for vores arbejde 
i praksis. 
 

 PAUSE 10 min 
18.15-18.25 

  

5. Krænkelser 25 min  
 
18.25-18.50 

Vi arbejder med at lave en handleplan i forhold til 
krænkelser, herunder digitale krænkelser af 
medarbejdere. 
Vi vil gerne tale med jer omkring kommunikation, kunne 
der evt. laves et princip omkring dette? 

Skolebestyrelsen ønsker at arbejde videre med 
en kommunikationspolitik for Møldrup Skole – 
punkt på kommende møde 

6. Dimission 15 min 
 
18.50-19.05 

Planlægning Lærerne i afdeling 2 er enige i, at vi ændrer på 
strukturen for dimissionen. Det betyder, at 
eleverne har mulighed for at have flere 
familiemedlemmer med. Fællesrummet 
inddrages. 
På kommende møde arbejdes der videre med 
planlægning af dimissionen 2022.  
 

7. Meddelelser 

• Skolebestyrelsen 

• Medarbejdere 

• Ledelsen 

•  -  
 

 

15 min 
 
19.05-19.20 

 • Skolemad – overvejelser vedr. 
prøvehandling i kommende skoleår: Punkt 
på kommende møde. 
Drøftelse af medlemskab i ”Skole og 
Forældre” 
Overvejelser vedr. Støtteforening til 
Møldrup Skole.  

 

• Fokus hos eleverne på 9. årgang er 
forberedelse til de kommende prøver. 
Afdeling 1 havde en rigtig god Trafikdag 
fredag før påskeferien. Afdeling 2 havde 
en meget hyggelig Volleydag dagen før 
påskeferien.  

 

• Intet. 

8. Evt. 10 min 
 
19.20-19.30 

 
 
 
 

 

 



Kommende møder 21/22 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 

 


