
Referat skolebestyrelsen den 04.09 2017 kl. 18.30 - 21.00 
 

 
1. Godkendelse af referat  
2. Karsten opstart af proces med 

skolebestyrelsen om 
synliggørelse af skolen, værdier 
og skolebestyrelsens arbejde 

Dialog og debat med udgangspunkt i 
spørgsmålene; 
Hvad er det vi er optaget af? 
Hvad vil vi sætte fokus på? 
Hvorfor vil I være mere synlige? 
 
Stikord fra drøftelserne: 
 
Det som betydende folk tillægger betydning, det 
har betydning for andre folk. 
 
Fejre vores udvikling – markering af de ting som 
virker (som vi udvikler), men også fastholde 
fortællingen over tid. 
 
Der er ingen kommunikation til overs. Synlighed 
er ikke events, men en proces som hænger 
sammen over tid. 
 
Henvis i stedet for afvisning. 
 
Synlig/visuel kommunikation til forskellige 
aktiviteter på skolen (som en naturlig del af 
skolens praksis) 
 
”Den gode fortælling fra SKB” 
 
 

 



3. Høringssvar byrådets budget Budgetudmeldingen blev drøftet. 
Vi kender den nye ressourcetildeling ift. elever. 
De tilførte midler til skoleområdet, som er blevet 
lovet, har vi ikke på nuværende tidspunkt viden 
omkring, hvorledes de udmønter sig eller hvordan 
de bliver fordelt. 
Skolebestyrelsen giver udtryk for at de ikke kan 
give et tilstrækkeligt høringssvar, når budgettet 
ikke tilstrækkeligt er afdækkende for hvorledes de 
ekstra midler udmønter sig. 

4. Styrelsesvedtægten for skole Styrelsesvedtægterne for skolen vil fortsat blive 
drøftet, dels i forhold til arbejdet med Karsten 
Thygesen og dels i forhold til hæftet fra skole og 
forældre (nr.5). 

5. Orientering om administrativt 
personale 

Katrine orientere skolebestyrelsen om at der er en 
omstrukturering for det administrative personale, 
hvor man centralisere dagtilbuddet administrative 
personale. Dette betyder at der fra januar 2018 vil 
blive reduceret med en medarbejder på skolens 
kontor. 

6. Høring vedr. bus Der gives høringssvar vedr. de lukkede busruter. 
Skolebestyrelsen vil arbejde for at der er 
ordentlige busforhold for eleverne i 
skoledistriktet. 

7. Meddelelser 
 

Forældrerepræsentanter: Der vil blive afholdt et 
møde i anledningen af KV som omhandler 
folkeskolen. Der opfordres til at SKB deltager. 
Spørgsmål til skolens handleplan ift. mobning 
(antimobbestrategi). 
Elevrådet: Ida er valgt som elevrådsformand og 
Nicoline er valgt som næstformand. Mathilde og 
Laura er valgt som repræsentanter til 
skolebestyrelsen.  
Ledelsen: Gode resultater for skolens 9.kl. ved 
afgangsprøverne 2017. Skolen arbejder videre 
med fagfordybelsesdage og læring. Fortællingen 
om skolens logo vil blive ordentlig søsat under 
åben skole. Ansættelser. 
Medarbejdere: Personalet er kommet godt fra 
start i klasserne. Mellemtrinet har særlig fokus på 
rengøring og ejerskab i forhold til skolens 
bygninger. Der opfordres i den forbindelse til at 
sætte fokus på rengøringen på skolerne ved 
kommende KV. 

8. Kommende punkter 
 

• Gode historier fra skolevirkeligheden 
• Revidering af antimo./trivselspolitik 
• Trivsel og undervisningsmiljøet 

9. Evt. Der har været indkaldt til møde med 
borgerforeningen da Møldrup by fylder 125år i 
2018. Alle af byens foreninger vil bidrage med et 



arrangement. Der er mulighed for at skolen 
bidrager. 

 
 

 

 

 

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

Datoer med Karsten 

4. september 
4. oktober 
2. november 
 

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

Onsdag 5/10 (mandag)?? • 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. 
 
 


