
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO Onsdag d. 4. oktober 2017 

MØDETIDSPUNKT 19.00 – 21.00 i Caféen 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE Uffe, Christina, Stephan, 

REFERENT SR 

  
DAGSORDEN OG REFERAT 
 

PUNKT NR.:  1 Siden sidst… Form: O Tid: 10 min Ansvarlig: Alle 

…FRA FORMANDEN  Kommunens skolebestyrelser indkalder til møde med politikerne 
16.11 på Ungdomsskolen i Viborg med mulighed for at stille 
spørgsmål til politikerne. Alle forældre opfordres til at deltage. 

 

…FRA LEDELSEN  Orientering om konsekvenser i forbindelse med Centralisering af 
administration. 

 Afventer at få overblik over budget 2018 og hvilke muligheder og 
udfordringer det giver 

 Optaget af at Understøtte de aktiviteter der er i de enkelte afdelinger. 

 Konsulenter fra UVM med i proces se på egen praksis: ”Hvordan kan 
vi løfte børnene fagligt” 

 

…FRA PERSONALET  Udskoling afventer ansættelse af lærer til teamet. 

 Bio-tur i SFO og SFOklub 

 SFO Lanterneaften i samarbejde med Kirken den 1. 11. 

 

…FRA ELEVERNE  Rosita ny elevrådsformand. 

 Fortæller om årshjul: 

 Oktober: ”pynt op på din gang-konkurrence” for hver afdeling. Den 
31.10 kåres vinderen. 

 December: Pebernøddekonkurrence +flottest pyntet klasse. Hvilken 
klasse kan lave den længste guirlande  

 Februar-kampagne ”Hold toiletterne rene” 

 Marts: en eftermiddag med legepatruljen 

 April:” hold din skole ren” 

 Juni: høvdingebold turnering 

 Der laves pr-plakater. Husk at give besked til lærerne, så de kan 
understøtte elevrådets arbejde i undervisningen. 

 Optegning af fodboldbaner ønskes. Bliver først til foråret pga. vejret. 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

 12.10 halloween fest.  

 Deltaget i dialogmøde i Viborg: Mødet bar præg af at der snart er 
valg.  

  

 

PUNKT NR.: 2 Værdiregelsæt Form: O Tid: 10 min Ansvarlig: DO 
+ DKK 

FREMSTILLING: Den videre proces aftales.  

EVT. BILAG:   



   

REFERAT: 

Processen tages tilbage i medarbejdergruppen med fokus på at 
inddrage det materiale der tidligere er lavet bl.a. det medarbejdere 
lavede om faktorer der har betydning for børns læring, 
Skal munde ud i et værdisæt der ikke er for omfattende. Ikke for 
mange ord. Ikke mere end vi kan stå inde for. 
Tages efterfølgende tilbage til skolebestyrelsen 

 

PUNKT NR.: 3 Sprog – et indsatsområde Form: 0 Tid: 5 min Ansvarlig: TR + 
DO 

FREMSTILLING: 

Et af skolebestyrelsens indsatsområdet er sproget – der foreslås et 
forældrearrangement for forældrene i indskolingen v. Martin Glud. 
Skolebestyrelsen er vært og DO deltager. Arrangement følges op i den daglige 
undervisning. Arrangementet ønskes afholdt i januar 2018 kl.19.00 – 21.00. 

EVT. BILAG:  

REFERAT: 
 DO kontakter Martin Glud. 

Bliver som et aftenarrangement. 
 

 
 
 

PUNKT NR.: 4 Eventuelt Form: O Tid: 5 min Ansvarlig:  

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

 Næste møde: Vi arbejder videre med proces om antimobbestrategi. 
Bl.a. Tilbagemeldinger på arbejdsgruppe repræsentanter. Vælge 
tovholdere 

  

 

Elevrådet deltager hertil 
 
 

PUNKT NR.: 5 Mobbepolitik Form: 0 Tid:  90 
min 

Ansvarlig: TR 

FREMSTILLING: 

Et af skolebestyrelsens indsatsområder i dette skoleår er at arbejde 
med/opdatere skolens mobbepolitik. Som start på dette arbejde kommer en 

instruktør fra Skole og Forældre og afholder et DropMob introduktionskursus. 

EVT. BILAG: 
  
 

REFERAT: 

Oplæg om antimobbestrategi, herunder proces for forløbet. 
Skolebestyrelsens opgave at følge op på/føre tilsyn med strategien. 
 
Tidsrammen: arbejdsgruppens arbejde skal være afsluttet: inden 
skoleårets afslutning (skolebestyrelsesmødet i maj måned) 
Hvem skal inddrages i arbejdet: elevrådet, medarbejdere, forældre 
(orienteres på mødet i januar) kontaktforældreråd. Skolebestyrelsen 
som omdrejningspunkt. 
Arbejdsgruppens sammensætning: skolebestyrelses repræsentant 
vælges på næste møde. Tilbagemelding på næste møde hvilke 
personale og elev repræsentanter der skal i arbejdsgruppen.  
Arbejdsgruppens organisering: Tages med på næste møde 
Obs på den digitale mobning. Skal være et dynamisk dokument, da 
tingene hele tiden forandrer sig. 
På Facebook lægges op at skolebestyrelsen vil arbejde med 
antimobbestrategi. 
 
https://redbarnet.dk/skole/mobning/dropmob/ 
 
  

 
 
 

 

 



   

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 

Januar  Intet møde 

Februar  Godkende nyt budget og se regnskab for foregående år 

Marts   

April  Opfølgning på forventet regnskab 

Maj  Møde med områdebestyrelse i dagtilbud vedr. mulig rullende skolestart i 2018 

 Planlægge afholdelse af forældremøder i kommende skoleår 

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

Juli  Intet møde 

 

 
 

 

 


