
 

Referat fra skolebestyrelsen den 18.12 2017 kl. 17.00 – 20.30 
 

 
1. Godkendelse af referat 

 
Godkendt 
 

2. Kvalitetsrapport – skolebestyrelsens indspark til rapporten/beretning 
 

Punkter: forældreansvarsfolderen, nyt logo, video omkring bestyrelsens arbejde gennem året; 
personalets dag, åben skole, den gode historie. 
Eleverne i elevrådet har været ude og indsamle viden fra klasserne omkring den nye 
mediestrategi. Der bliver lavet små videoer hvor eleverne fortæller om deres oplevelse af 
mediestrategien og mobilpolitikken på skolen. 
Bestyrelsen arbejder videre og der er frist 10/1-18. Udvalget arbejder videre med 
beretning/rapporten. 
Katrine er i dialog med forvaltningen omkring hvordan skolen kan aflevere det visuelle 
materiale som en del af kvalitetsrapporten. 
Der er en positiv stemning omkring rapportens udformning og kvalitet. 
 

3. Kvalitetsrapport – skolen 
 
Katrine orienterer omkring den skriftlige del af kvalitetsrapporten. 
Der er en stigning af trivsel på hele skolen set over de seneste to målinger. 
Motivation for læring er uændret fra 2016 til 2017. Det betyder at der fortsat vil være dialog 
omkring dette punkt fremadrettet. 
Overbygningen har givet udtryk for at der er ro og orden i deres læringsmiljø. 
Dansk, matematik og naturfag er holdt op imod socioøkonomiske referencer og i forhold til 
skolens egen udvikling gennem de sidste par år. 
Naturfaget skal der fortsat være fokus på, da resultaterne fortsat ser ujævne ud. Dette skal også 
ses i lyset af at der blev igangsat en ny prøveform i 2017. 
Møldrup skole har i de nationale test en positiv fremgang i dansk, hvor andelen af kompetente 
læsere er stigende. Det samme gør sig gældende i matematik, hvor resultaterne for skolen er 
stigende. 
Andelen af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter at de har forladt 
Møldrup skole er 100%. 
 

4. Ansættelsesproces – indstillingsudvalg 
Mie, Mette, Lars, Rikke, Katrine, Charlotte, Anni, Lone er med i indstillingsudvalget.  
Der mailes direkte til alle i udvalget. Det er vigtigt at alle er opmærksomme på ansøgningsfrist 
og deadline for udvælgelsen. 
 

5. IT-handleplan 
Michael præsenterede handleplan for Medie og IT.  
Der blev debatteret omkring BYOD og hvordan der er mulighed for at låne materialer for 
elever i udskolingen. 
Elevernes respekt overfor de IT-udlånsmuligheder som er på skolen blev ligeledes drøftet. 
IT-vejlederne har fokus på hardvare problemstillingerne, som de vil arbejde videre med. 
 



 
6. Meddelelser: 

Skolebestyrelsen – Skolebestyrelsesvalg: Lars og Katrine laver et oplæg. 
Elever – Elkedlen i udskolingen var blevet ødelagt. Der arbejdes på at skemaerne for rengøring 
i udskolingen fungere. Der udvælges vindere af julepyntkonkurrencen lige før juleferien.  
Skolen – Deltagelse i børnetopmøde: Lars og Katrine laver et oplæg. Skolen har etableret et 
undervisningsforløb med nogle elever, som hedder Hjerterummet, hvor der arbejdes tæt sammen 
mellem skole og hjem i forhold til elevernes læring. 
Medarbejdere – Arbejdsdag omkring vidensdeling og feedbackkultur i undervisningen. Fortsat 
fokus på fagdage. 
SFO – Der skal ansættes i et barselsvikariat. Juleccafeen var igen i år en stor succes og de blev 
spist ud af huset. Der er en stor og solid forældreopbakning til SFOen. 
 

7. Kommende punkter 

• Gode historier fra skolevirkeligheden 

• Revidering af antimo./trivselspolitik 

• Trivsel og undervisningsmiljøet 
 

8. Evt. 
Der laves et julekort fra skolebestyrelsen. 
Spørgsmål ift. skolens brug af lektiedagbog. Der er ikke et princip fra skolebestyrelsen herom. 
Der er en beslutning fra bestyrelsen om at kommunikationen er i Intra og ikke i sedler som 
kommer i tasken. Der opfordres dog fra skolebestyrelsen om, at der er en ensartethed i forhold til 
hvad man kan forvente som forældre i de forskellige afdelinger. 
Der er en aftale om hvordan man melder ud omkring fagdage, da det er en del af 
vidensproducerende skoler-projektet. 
 

 
 

 
 


