
Møde i skolebestyrelsen den 23.04 2018 kl. 18.30 – 21.00 
Skolen er værter ved kage☺ 
 
Afbud: Rune, Charlotte, Britta 

 

1. Godkendelse af referat 
 

Udsendt pr. mail. 
Velkommen til Nicoline, der er ny 
elevrådsrepræsentant. Lars orienterede om 
tavshedspligt i forbindelse med arbejdet i 
skolebestyrelsen 

2. Valg til skolebestyrelse Fredsvalg – tidligere Mail: 
Niels er suppleant. KL har orienteret 
forvaltningen om valgresultatet.  
Konstituering efter sommerferien 
Forældrene orienteres via næste forældrebrev.  
Nye medarbejderrepræsentanter: 

• Dorte Lillelund 

• Joan Andersen 

3. Fagfordeling – ændringer i forhold til i 
år. 

Drøftelse af nuværende model for skole-hjem 
samtaler på tirsdage. Der er mulighed for at 
justere i modellen, dog skal det være ens 
fasevis.  
Der savnes til tider samtaler med faglærere. 
Vigtigt med grundig intro til nye fag – evt. på 
første forældremøde.  
 
KL orienterede om tanker om finansiering af: 

• Obligatoriske fagdage i mundtlige 
prøveperiode 

• Lejrskole på 6. og 9. årgang 
 

  

4. Møde med B&U Evt. forberedelser til mødet – deltagelse 
28. 
august 
2018 

Brattingsborg Skole 
Møldrup Skole 
Skals/Ulbjerg Skole 
Dagtilbudsområde 
Nord 

16.00-
16.50 
16.55-
17.45 
18.15-
19.05 
19.10-
20.00 

Skals 
Skole 

Der afholdes konstituerende møde inden, hvor 
vi også planlægger mødet med B&U. 
 
 

 



5. Budget 2018 Bilag udleveres på mødet 
Orientering ved KL.  

6. Meddelelser 
Skolebestyrelsen  
Elever –  
Skolen – Trivselsdag/trivselsmåling 
Medarbejdere 
SFO - 

Skolebestyrelsen: 
I SFO-tiden oplever flere forældre, at der ofte 
mangler voksne ude. Voksne, der kan 
igangsætte aktiviteter og støtte eleverne ved 
eventuelle konflikter. Charlotte giver respons 
ved næste møde. 
 
Niels har deltaget i projektfremlæggelser for 9. 
årgang – en super god oplevelse. En del 
forældre mødte op til fremlæggelserne.  
 
Elever: 
Elevrådet har snakket om ønsket om  madbod - 
Arlas har tilbud om madautomat. Ønsker om 
microbølgeovn.  
Vandautomat - elevrådet bidrager ikke med 
mere økonomi til dette. Elevrådets snak ude i 
klasserne om, hvor vigtigt det er, at alle passer 
godt på tingene fx vandautomat, gjorde stort 
indtryk på eleverne.  
  
Skolen: 
Trivselsmåling er afsluttet i dag. Resultatet af 
trivselsmålingen er endnu ukendt. Super gode 
trivselsdage.  
 
Vi har sagt farvel til Troels og Bettina (orlov i 1 
år). En medarbejder går på pension pr. 
31.07.2018.  
Vi har behov for to nye lærere pr. 01.08.18. 
Inden de ledige stillingerne opslås, skal 
stillingsopslagene forbi den centrale 
omfordelingspulje.  
Mette, Lars og Mie deltager i 
ansættelsesudvalget. Der afholdes samtaler den 
28. maj.  
 

7. Kommende punkter 

• Gode historier fra skolevirkeligheden 

• Revidering af antimo./trivselspolitik 

• Trivsel og undervisningsmiljøet 
 
 

 
 

 



8. Evt. Samarbejde Klejtrup 
Ny dato i kalenderen evt. 
Revidering af mødekalender 

 

 

 

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) 

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

9. 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 

  

  

  

 


