
Referat fra møde i skolebestyrelsen den 02.11 2017 kl. 16.30 – 19.00 
Skolen er værter ved kage☺ 
Tredje gang med Karsten Thygesen  
 
 

 

1. Godkendelse af referat 
 

Udsendt pr. mail 

2. Karsten opfølgning af proces med 
skolebestyrelsen om synliggørelse af 
skolen, værdier og skolebestyrelsens 
arbejde 

Evaluering af åben skole 
Videre proces. Der har været gang i en masse 
ting omkring åben skole og synliggørelse af 
skolebestyrelsen og den gode historie. 
Arbejdsopgaverne blev fordelt mellem 
bestyrelsesmedlemmerne. Der var kontakt både 
mellem skolebestyrelsen og mellem forældrene. 
Der var rigtig meget positivt udbytte af det 
engagement på dagen. Synlighed var både 
visuelt, indholdsmæssigt og personligt i forhold 
til medlemmerne af bestyrelsen. Det interne 
samarbejde i bestyrelsen har også fået et løft, 
der var gang i et fælles projekt. Hvad skal med 
videre – det er fedt at være 
skolebestyrelsesmedlem, fordi man kan gøre 
noget sammen og nært for Møldrup skole, når 
vi løfter i flok, sammenhængskraft, vi får 
forældrene med, om det fælles projekt. Der var 
lagt spor ud, bl.a. ved fejring af lærernes dag, 
opfordringen til at anerkende personalets 
arbejde. Der er lagt et positivt spor ud også med 
tilgangen til skolen. Hvad er det, der skal ske 
næste gang. Eleverne vil gerne gå rundt igen, og 
forberedelsen være i bedre tid, men de vil 
meget gerne igen. Involvering af elevråd i bedre. 
Bruge trøjen mere, få taget billeder i den, der 
kan sendes ud på intra. Bestyrelsen har gjort sig 
umage – fremadrettet, der skal være god 
opbakning til valget til skolebestyrelsen i 
foråret. Ligge nogen tråde ud til arrangementet 
inde, Bidrager til at få træet til at vokse. 23.11 
på næste bestyrelsesmøde planlægges rammen, 
hvordan træet vokser, og de videre 
spor/strategier. Nye punkt på dagsordenen et 
nysgerrighedspunkt til hinanden, hvad skal med 
tilbage til elevrådet.  



3. Kvalitetsrapport opstart -
input/årsberetning fra 
skolebestyrelsen 

- Forældreansvarsfolder/Charlotte +Mette 

- Digitalmediestrategi/Elevers perspektiv 

- synlighed/den gode 
historie/Charlotte/Mette/ Rikke 

- Personalets dag/Mie 

- Åben skole/ Brita, Lone/Lars 

- Fremtidens skole/ 
 

4. Orientering om en videreførelse af en 
times kortere skoledag næste år. 

 

5. Meddelelser 
Skolebestyrelsen  
Elever –  
Skolen – deltagelse i børnetopmøde 
Medarbejdere 
SFO - 

 
Forældre og kommunikation - for meget og for 
lidt – hvad er et godt informationsniveau. 
Forældre skal gøres opmærksom på, at det er 
folks egne forsikringer, der skal dække i 
skoletiden. Skrives på intra- 
 
 
 

6. Kommende punkter 

• Gode historier fra skolevirkeligheden 

• Revidering af antimo./trivselspolitik 

• Trivsel og undervisningsmiljøet 
 

 
 

 

7. evt Samarbejde Klejtrup 
Ny dato. Jeg spørger Lars 

 

 

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 • 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 

 
 
 
 


