
Referat fra skolebestyrelsens møde den 02/10 2017, kl. 18.30 - 21.00 
 

 
1. Godkendelse af referat 

 
2. Karsten opfølgning af proces med skolebestyrelsen om synliggørelse af 

skolen, værdier og skolebestyrelsens arbejde 
Opfølgende refleksioner og stikord fra de videre drøftelser: 
Budskabet om de muligheder der ligger i skolebestyrelsens arbejde. 
Åben skole; hvordan kommer vi videre med projektet. 
Forandringer som tema for faguge. Hvordan arbejder bestyrelsen ind i dette på 
åben skole. Hvordan motiveres forældrene til at stoppe op og være modtagelige 
for bestyrelsens budskab. Det skal understøtte børnene.  
Forældrene tænkes ind i forandringstematikken. Fortæl os dine drømme om 
fremtidens skole. Der kommer en seddel med hjem fra skolen via eleverne og der 
sendes besked ud om aktiviteten.  
Fortæl os om dine drømme for Møldrup skole, eller kommer forbi og hør 
skolebestyrelsens drømme for skolens fremtid. 
Snakken om skolen (i hallen eller købmanden) må gerne nå frem til skolen, så vi 
kan være i dialog omkring det. 
Det er vigtigt, at der følges op på det projekt, og de informationer som 
bestyrelsen har modtaget. Det må medtænkes i en proces over tid. 
Benspænd: Opsøge forældre som bestyrelsen ikke tidligere har været i kontakt 
med. 
Mål: hvornår ser vi mon bestyrelsen igen og hvad finder de på næste gang? 
Den gode fortælling om Møldrup skole. Det kan skabe grundlag for noget at 
mødes om. Fokus på det positive og det som virker i skolen. 
Beslutning: Eleverne får et skriv med hjem, hvor der spørges til den gode 
historie, med hjem til forældrene, Historien afleveres til skolebestyrelsen, der 
har en stand et sted på skolen. Der vil være andre omkring standen, der laver en 
lille tipskupon, hvori der også er muligheder for, at skrive ønsker for fremtiden. 
 

3. Styrelsesvedtægten for skole 
Udsættes. Skal være læst til næste gang.  

4. Åben skole torsdag 12/10, kl. 13.30 til 16.30 
Mie: kommer fra start, men kan måske ikke blive til slut 
Niels: kommer fra kl. 15 
Lars: start til slut 
Anders: må lige undersøge nærmere 
Mette: start til slut 
Charlotte: kan ikke 
Rikke: kommer fra kl. 15.45 
 
Planlægning 
Stand: Lars, Niels, Anders 
Tipskupon: Mette, Mie 
Forældrebrev: Rikke, Charlotte 



Eleverne fra skolebestyrelsen går ud og taler med klasserne (aflevere 
forældrebrev) 
 

5. Situationen med en lille gruppe unge/ungdomshus mv. 
Henvendelse fra forældre, som stiller spørgsmål til om der mangler noget til 
unge i Møldrup. Ungdomstilbud eller andre aktiviteter til en gruppe unge i og 
omkring Møldrup by. 
Der mangler et forum til at drøfte denne problemstilling. De pågældende 
forældre vil formentlig tage kontakt til bestyrelsen. Problemstillingen blev 
drøftet. 

6. Meddelelser 
Skolebestyrelsen – henvendelse i forhold til mængden af 
information/kommunikation på klassetrin.   
Skolen – Deltagelse i børnetopmøde til at fortælle om fordybelsesdage. Ny 
medarbejder Sine. 
Medarbejdere – alle medarbejdere har været til et foredrag/workshop om 
positiv psykologi ved Michael Kamper. 
SFO – har haft en meget vellykket markedsdag. Ny medarbejder Sabine 

7. Kommende punkter 
• Gode historier fra skolevirkeligheden 
• Revidering af antimo./trivselspolitik 
• Trivsel og undervisningsmiljøet  
• Samarbejde Klejtrup – Katrine tager kontakt. 

8. Evt. 
Referater og skb.del på hjemmesiden trænger til en opdatering. 
Standardisering af hvad der står ift. medarbejderne. Ledelsen tager det op med 
medarbejderne og giver en anvisning for hvad der skal stå på hjemmesiden af 
informationer. 
Skolen har om-konverteret midler fra den understøttende undervisning til to-
lærer om fredagen. Vi skal søge igen senest 1/11. 

 

Tjek på kalenderen☺ Mødedatoer 2017/2018 – mødetid 18.30 -21.00 - 

Datoer med Karsten 

4. september 
2. oktober 
2. november 
 

Mandag 4/9 • Revideringer af retningslinjer mv. 
• Høringssvar bus 
• Opstart med Karsten T 

Mandag 2/10  • Karsten - proces 
Torsdag 2/11 • Karsten - afslutning 
Torsdag 23/11  
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 
 
Kommunikation – Møldrup tilpasset, samarbejde mellem skolebestyrelse og forældre 
Referatet fra FEB. 
 
 


