
Møde i skolebestyrelsen den 13.06 2018 kl. 17.30 – 20.00 
Skolen er værter ved kage/bid mad ☺ 
 
 

 

• Godkendelse af referat 
Sidste møde blev aflyst 
 

Udsendt pr. mail 
Referat godkendt. 

• Konstituerende møde efter 
sommerferien 
Dorte Lillelund 
Joan Andersen 
Line Mogensen 7. klasse 
Camilla Kjær Marie 5. klasse 
Onsdag 22.08 

Konstituerende møde afholdes onsdag den 
22.08 kl. 18.30 – 21.00. 
Mødekalender for hele skoleåret afstemmes 
ved dette møde.  
 

• Kommende skoleår 
Fællesmøde med Klejtrup bestyrelse 
25.09 

Bilag udleveres på mødet/KL 
Orientering ved Katrine: 

• Eleverne i henholdsvis 6. og 9. klasse har 
flere undervisningstimer, når de er på 
lejrskoler. Derudover er der 
fællesdage/uger, hvor vi gerne vil starte 
og slutte samtidig for alle elever på 
skolen. Derfor reduceres elevernes 
skema på særlige dage – 1. skoledag, 
idrætsdag, motionsdag, juleklippedag, 
juleafslutning, trivselsdag og sidste 
skoledag – således, at eleverne på disse 
dage, hvor der er fælles aktiviteter for 
eleverne, har fri på samme tidspunkt. Se 
bilag side 1 

• Rammen for afholdelse af skole-
hjemsamtaler ændres – se bilag side 2 

• Der er afsat mere tid til forældremøder, 
hvor eleverne også deltager med det 
formål i højere grad at inddrage 
forældrene i elevernes faglige og sociale 
læring  

• Udeskole i indskolingen er fremover en 
del af fagdagene. 

 
Fællesmødet med Brattingsborgsskolens 
bestyrelse afholdes den 25. september på 
Brattingsborgskolen. 
 
 



Huskeliste 
 

• 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 

 
KL undersøger, om hele bestyrelsen deltager i 
mødet med B&U. 
 

 

• Høring budget 2019-2022 Bilag medsendt 
Orientering ved KL.  
Hele bestyrelsen tilslutter sig høringssvaret. 
 

• Meddelelser 
Tilbagemelding på forespørgsel på sidste 
møde - CP 
Skolebestyrelsen  
Elever –  
Skolen – Trivselsdag/trivselsmåling 
Medarbejdere 
SFO –  

 
De voksne følger børnene i deres aktiviteter ude 
og inde. Briktavlen giver et godt over, hvilke 
aktiviteter/lege eleverne deltager i. Som 
udgangspunkt er det vigtigt, at eleverne lærer at 
løse småkonflikter sammen – er der behov for 
hjælp, er de voksne klar til at hjælpe. Der er 
opmærksomhed på alle grupper af eleverne – 
både de stille, de der er mere livlige etc. Ved 
skolestart er der særlig opmærksomhed på at 
støtte de nye elever i børnehaveklassen. 
Det er særligt vigtigt, at forældrene følger 
skolens trafikpolitik ved aflevering og hentning 
af eleverne, så det er sikkert for skolens elever, 
at færdes på skolens områder.  
Vedr. henvendelse til skolebestyrelsen fra 
forældre tidligere på skoleåret om skolens 
klubtilbud:  
CP har talt med forældrene, ligesom Lars har 
svaret forældrene skriftligt. CP understreger, at 
det er særdeles vigtigt, at forældrene 
henvender sig direkte til CP eller klubpædagog 
ved spørgsmål og/eller undren.  
Det er vigtigt, at klubben løbende er 
opmærksomme på, om klubtilbuddet matcher 
elevernes ønsker.  
Aktuelt er der forholdsvis få drenge, der går i 
klubben. Der bør være særlig opmærksomhed 



på, at klubtilbuddet også matcher drengenes 
ønsker.   
 
Fra elevrådene: 

• Præsentation af video i forbindelse med 
indsatsen om rengøring af microovne. 
Stor ros til elevrådet for deres indsats. 

• Undersøgelse af behov for skolemad: 
hvor mange elever der spiser 
morgenmad og har madpakke med. 
Overraskende var der mange elever, der 
ikke spiser morgenmad. Der er 
forholdsvis mange, der har madpakke 
med. De få der ikke har madpakke med 
har ofte heller ikke spist morgenmad. 
Der er gjort en særlig indsats for, at 
eleverne har kendskab skolemad,dk. 
Aktuelt er der flere klasser, der benytter 
tilbuddet om skolemad.  

 
 
Fra de forældrevalgte: 

• En forespørgsel om skolen benytter 
mobilize me. Aktuelt afprøves mobilize 
me på skoler i Viborg Kommune. Vi 
afventer respons fra afprøvningen. 

• Lektie – flere oplever, at der er ganske få 
lektier, der skal laves derhjemme. 
Enighed om at det er vigtig, at eleverne 
ikke bliver chokerede over 
lektiemængden, når de når 
ungdomsuddannelsen. Lektie er et 
vigtigt punkt ved de kommende 
forældremøder. 

• 9. årgang havde en rigtig god sidste 
skoledag med god opbakning fra 
forældre og skole. 

 
Fra medarbejdere: 

• Fokus på afslutning af skoleåret og 
forberedelse af kommende skoleår.  

 
Fra skolen: 



• Stor ros til forældregruppen, der var 
med i planlægning og afvikling af 9. 
årgangs sidste skoleår. 

• Linda Albertsen er ansat som lærer pr. 1. 
august 2018. Der er opslået en ledig 
lærerstilling til udskolingen med fagene: 
idræt, matematik og biologi. Der 
afholdes ansættelsessamtaler torsdag 
den 21. juni.   

• KL sender sommerbrev ud til forældrene 

• Skema og fagdagsskema følger  
inden sommerferien. 

• Både skriftlig og mundtlig eksamen i 9. 
årgang forløber rigtig godt.  

• I kommende skoleår er der i den 
mundtlige eksamensperiode fagdage i 
eksamensfagene umiddelbart før de 
enkelte eksamimer. Eleverne har 
mødepligt.  

 

• Kommende punkter 

• Gode historier fra skolevirkeligheden 

• Revidering af antimo./trivselspolitik 

• Trivsel og undervisningsmiljøet 
 

 
 

 

• evt Samarbejde Klejtrup 
Ny dato i kalenderen evt. 
Revidering af mødekalender 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Onsdag 22.08 Konstituerende møde 

- Hvad vil I gerne bruge året på? 

- Udarbejdelse af årshjul for SKB´s 
arbejde 

- Deltagelse på forældremøder 

- Indhold i folder 

Tirsdag den 28.08 Møde med B&U på Skals skole 

Tirsdag 25.09 Fællesmøde med Bjerregrav 

Torsdag 11.10 Åben skole – Møllesamfund – Vil I være 
synlige her? 

Mandag 29.10 Temaarbejde 

Tirsdag 27.11      Temaarbejde 

Mandag 17.12  kl. 17.00 -19.00 Julefrokost 

  

 
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 

• 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 

  

  

  

 


