
Møde i skolebestyrelsen den 07.02 2018 kl. 18.30 – 21.00 
Skolen er værter ved kage☺ 
 
Afbud fra: Mette, Rikke, Lone og Britta 

 

1. Godkendelse af referat 
 

Udsendt pr. mail 
Referat godkendt 

2. Valg til skolebestyrelse - Se tidsplan efter dagsordenen 
Drøftelse af procedure for opstilling til 
valg.  

- Hvem er på valg? Mie er på valg, Niels 
genopstiller ikke, Charlotte F. 
genopstiller 

- Deltagelse i forældremøder 
Skolebestyrelsen skal være 
repræsenteret. 
Vi vil gerne invitere forældre (til vores 
kommende 7. klasser) fra Klejtrup. 

3. Kvalitetsrapport i endelig form Bilag udleveres på mødet 
Kathrine fortæller om Kvalitetsrapporten 
overordnet. Charlotte fortæller derefter om de 
nye punkter ’SFO’ og ’Overgang fra børnehave 
til skole og SFO’. Vi ser endvidere henholdsvis 
de forældrevalgtes video vedr. skolen og 
bestyrelsen, og videoen, hvor børnene fortæller 
om fagfordybelsesdagene. De er super fine 
begge to! 

4. Aalborg – orientering om KL´s møde 
V/Lars og Lone 

Lars fortæller om dagen i Aalborg, hvor 
Kathrine, Lone, Karin og Lars 
fremlagde/formidlede tankerne og 
intentionerne bag vores fagfordybelsesdage. 
Stor ros til Lars (der deltog i panel) fra 
skolechefen ☺  
Her efter en snak om fagfordybelsesdagene – 
hvordan går det, hvad oplever børnene, hvad 
oplever forældrene? Bred enighed om, at 
fagfordybelsesdagene er en god ’investering’ for 
både børn og voksne. Vi udvikler fortsat 
løbende på dagene. 
 
Bilag vedlagt – film kun intern anvendelse 
http://www.moeldrupskole.dk/Katrine/Fagdag%20-
%20del%202.mp4 
 

 

http://www.moeldrupskole.dk/Katrine/Fagdag%20-%20del%202.mp4
http://www.moeldrupskole.dk/Katrine/Fagdag%20-%20del%202.mp4


5. Meddelelser 
Skolebestyrelsen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elever:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolen – Trivselsdag/trivselsmåling: 
 
 
 
 
 
 
Medarbejdere: 
 
SFO: 

 
Lars har meldt sig til ansættelsesudvalget (lærer 
til overbygningen).  
Lars har været til mødet ’Viborg(er) for 
folkeskolen’ arrangeret af Skolelederforeningen 
og Viborg Lærerkreds. Emnet var ’skolens 
opgave i forhold til dannelse og 
uddannelsesparathed’, og aftenen bød på oplæg 
af henholdsvis biskop Henrik Stubkjær og 
erhvervschef Henrik Hansen med efterfølgende 
debat i mindre grupper. Lars synes, at der var 
meget ’mangel-tænkning’ og for lidt fokus på alt 
de, de unge kan og deres sociale kompetencer. 
Ellers en rigtig god aften. 
 
Der har været afhold møde og valgt en ny 
repræsentant: Nikoline 8. kl. 
Der er stadig problemer med at få gjort 
mikrobølgeovnene rene – det skal der strammes 
op på. 
Børnene er meget glade for at emnet, for den 
kommende projektuge i uge 40/41, er Mølleby. 
Møldrup fejrer i år 125 års jubilæum, hvilket 
kunne være et spændende tema: ’Møldrup som 
for 125 år siden.’ 
Der er nogle af børnene, der er utilfredse med 
maden fra Skolemad.nu. De kunne godt tænke 
sig en madbod, hvilket kunne være i samarbejde 
med bageren. Forslaget skal drøftes nærmere i 
elevrådet.  
 
Kathrine orienterer om trivselsdagen d. 2/3-18 
og om trivselsmålingerne samt de deraf 
følgende data. Som noget nyt genereres 
resultaterne med det samme, og vi skal således 
ikke som tidligere vente 4 måneder på 
resultaterne.  
 
Ingen meddelelser fra medarbejderne. 
 
Der er nu fundet en barselsvikar for Sabine, der 
går på barsel d. 28/2-18. Hun hedder Maria 
Rosgaard Hansen, og Maria vil præsentere sig 
selv nærmere i opslag mm., når hun starter d. 
1/3-18. 



6. Kommende punkter 

• Gode historier fra skolevirkeligheden 

• Revidering af antimo./trivselspolitik 

• Trivsel og undervisningsmiljøet 
 

 
 

 

7. Evt. Samarbejde Klejtrup 
Ny dato i kalenderen evt.20/2 
Revidering af mødekalender 

 

Næste møde: tirsdag d. 20 februar 2018 

Ref. /CP 

 

 

Tjek på kalenderen☺ Mødedatoer 2018 – mødetid 18.30 -21.00 -  

 
 

Mandag 4/9 • Revideringer af retningslinjer mv. 

• Høringssvar bus 
 

Mandag 2/10  • Karsten - proces 

Torsdag 2/11 • Karsten - afslutning 

Torsdag 23/11 • Kvalitetsrapport 

Mandag 18/12 • Skolebestyrelsens beretning☺ 
Julefrokost 

 Onsdag 24/1 • Kvalitetsrapport 

Tirsdag 20/2 • Fællesmøde/opstilling til 
skolebestyrelsen/åben skole og 
spisning 

Torsdag 15/3  

Mandag 23/4  

Tirsdag 15/5  

Onsdag 13/6 Retningslinjer – værdier for skolen 
Sommerafslutning 

 
 
 
 
 



Valg til skolebestyrelsen 
 

Tidsplan Viborg Møldrup skole 

Opstilling af kandidater på forældremøder 2. februar 2018 – 2. marts 2018 

Skriftlig meddelelse om valgmødet og 
eventuelt materiale samt offentliggørelse på 
skolens/kommunens hjemmeside 
(senest en uge før valgmødet) 

Valgmøde på skolen med fællesspisning og 
oplæg fra Evt. Karsten Thygesen + jer 

8. marts på Møldrup skole fra kl.17.00 -
19.00 (mit forslag) 

Senest den 13. marts 2018 
 
 
 
(modtagelse af materiale fra kandidater til 
udsendelse inden valgmødet) 

Kandidatopstilling afleveres til skolens leder 
(senest 10. dagen efter valgmødet) 

 

Sidste frist for aftale om fredsvalg 
(2 uger efter valgmødet 

Aftalt før påskeferien 

  

  

  

 


