
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO Onsdag d. 2. maj 2018 

MØDETIDSPUNKT 19.00 – 21.00 i Caféen 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE Jette,  

REFERENT SR 

  
 
DAGSORDEN OG REFERAT 
 

PUNKT NR.:  1 Siden sidst… Form: O Tid: 15 min Ansvarlig: Alle 

…FRA FORMANDEN • Læserbrev til ugeavisen vedr. skolebestyrelse. 

• Valget foregår elektronisk mellem den 3. og 9. maj 

 

…FRA LEDELSEN • Afgangsprøve 1. dag i dag.  

• Musical på mellemtrinnet. Pressedækning 

• Kommende lejrskoler 

• Planlægning af markedspladser til 14. maj 

• Kommende skoleår  

• Stillingsopslag. Må meget gerne deles. 

• Forældresamtaler 

 

…FRA PERSONALET • Der samles op på forskellige ting i teamene 

• Gennemføres forskellige test og trivselsmålinger 
 

 

…FRA ELEVERNE • Planlægger høvdingebold den 29.6. Vil forsøge at få sponsoreret saft 

• ”Tal pænt om din skole” skubbes videre efter sommerferien 
 
 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• 9.årgang: fest på sidste skoledag i Spejderhytten. 
 

 
 
 

PUNKT NR.: 2 Revidering af lektieprincip Form: O Tid: 5 min Ansvarlig: SR 

FREMSTILLING: 

På sidste møde vedtog bestyrelsen en revidering af skolens lektieprincip, da der 
ønskes en sammenhæng mellem værdigrundlag og lektieprincipper. Der gives 
en briefing til bestyrelsen om processen og de overordnede tanker, således at 
bestyrelsen på junimødet kan vedtage princippet, som planlagt. 

REFERAT: 

• Der er i alle afdelinger lavet brainstorm som hver afdeling arbejder 
videre ud fra 

• Skolebestyrelsen kom med input 
 

 
 
 

PUNKT NR.: 3 Opfølgning på økonomi Form: O Tid: 5 min Ansvarlig:  DO 

FREMSTILLING: Jf. årshjulet for skolebestyrelsens arbejde laves der en opfølgning på økonomi. 



   
EVT. BILAG:  

REFERAT: 
Dorthe gav info om budget 2018 

 

 
 

PUNKT NR.: 4 Forældremøde med 
markedsplads 14. maj 

Form: O+D+B Tid: 10 min Ansvarlig: TR 

FREMSTILLING: 
• Punktet blev drøftet på sidste møde, der laves den endelige 

arbejdsfordeling. 

EVT. BILAG:  

REFERAT: 
• Skolebestyrelsens medlemmer skiftes til at stå ved standen 

• Der medbringer politikker og principper.  
 

 
 
Elevrådet deltager hertil 

PUNKT NR.: 5 Kommende skoleår – valgfag 
og konfirmationsforberedelse 

Form: 
O+D+B 

Tid: 10 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: Bestyrelsen præsenteres for tanker bag valgfag og konfirmationsforberedelse. 

Referat 

Der arbejdes med forskellige muligheder for valgfag i samarbejde med andre fx 
Frederiks skole, ungdomsskolen og idrætsforeningen. Der udover er der masser 
af tilbud i Viborg. Præsenteres for børnene medio maj 
Konfirmationsforberedelse næste år: torsdage et morgen hold og et 
eftermiddagshold som skifter midtvejs. Derudover bliver der nogle hele torsdage. 
 

 

PUNKT NR.: 6 Værdigrundlag og Drop 
mop 

Form: O+D+B Tid: 20 min Ansvarlig: TR+ 
DO+SR 

FREMSTILLING: 
• Der laves en opfølgning på arbejder og forslaget til en beskrivelse af begge 

principper – arbejdspapir fremsendes inden mødet. 

EVT. BILAG:  

REFERAT: 

• Værdiregelsæt-udkastet er drøftet, justeret og godkendt.  
Antimobbestrategien: Skolebestyrelsen sender materiale til Susanne 
sru@viborg.dk   senest 1.6. Kommer på næste møde. 
 

 •  

 
 

PUNKT NR.: 7 Deltagelse i 
forældremøder det 
kommende skoleår 

Form: 0 Tid: 15 min Ansvarlig: 
TR+DO 

FREMSTILLING: 
Der ønskes en drøftelse af bestyrelsens deltagelse i forældremøder det 
kommende skoleår – der er noget, som vi særligt vil vægte (principper, 
klasseforældreråd. mm.) 

EVT. BILAG:  

REFERAT: 

Obs på der skal være tid til snak om mobbestrategi på forældremødet 
Skolebestyrelsen skal have et kort og præcist oplæg på den fælles 
del: præsentation af medlemmer, principper, hvad har vi arbejdet 
med, og kommende arrangementer. 
Arbejdsgruppe der laver ”oplæg” at snakke ud fra: Pia og Charlotte 

  

 

PUNKT NR.: 8 Mødekalender det kommende 
skoleår 

Form: 
O+D+B 

Tid: 10 min Ansvarlig: TR 

FREMSTILLING: Der ønskes en drøftelse af mødekalenderen det kommende skoleår. 

REFERAT: 
• Dorthe laver et oplæg til næste møde. Fortsat skiftevis onsdage og 

torsdage 

 

 
 

mailto:sru@viborg.dk


   
PUNKT NR.: 10 Møde med det politiske 

udvalg  
Form: 0+D Tid: 20 min Ansvarlig: DO+ 

TR 

FREMSTILLING: 

Skolebestyrelsen er inviteret til møde med det politiske udvalg – se. Skema – 
mødet forgår på Hald Ege skole. Dagsorden fremsendes. 

29. maj 2018 Frederiks Skole 
Karup Skole 
Hald Ege Skole 
Dagtilbudsområde 
Sydvest  

16.00-16.50 
16.55-17.45 
18.15-19.05 
19.10-20.00 

 

EVT. BILAG:  

REFERAT: En reminder på mødedato. Dagsorden fremsendes senere. 

  

 
 
 
 

PUNKT NR.: 11 Eventuelt Form: O Tid: 5 min Ansvarlig:  

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

• Der er blevet ødelagt en del vinduer i weekenderne. Dejligt at 
legepladserne bruges men området skal behandles ordentligt. 

• Skolebestyrelsesvalget er ikke særligt tydeligt. Tina sender en 
reminder ud i morgen og Dorthe nævner det til musical velkomst. 
Der sendes en reminder ud i morgen på Facebook 

• Næste møde med deltagelse af nye medlemmer. Vi aftaler det 
endeligt den 29.5. 

•  

 

 

Datoer for de kommende møder: 02.05 og 07.06. 
 Skolebestyrelsens årshjul som planlægningsredskab til kommende møder 

 
August • Opfølgning på forventet regnskab 

September • Opfølgning på planlægning af forældre-traditioner 

Oktober •  

November • Opfølgning på forventet regnskab 

December • Julefrokost 

• Drøftelse af Kvalitetsrapport, elevfravær status 

Januar • Intet møde 

Februar • Godkende nyt budget og se regnskab for foregående år 

Marts • Evt. lektieprincipper 

April • Opfølgning på forventet regnskab 

Maj • Kommende skoleår – tankerne bag planlægning herunder skemaer. 

• Planlægge afholdelse af forældremøder i kommende skoleår 

Juni • Status på skoleåret der gik og planlægning af indsatsområder for det kommende år, 
høringssvar 

Juli • Intet møde 

 


