
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO Onsdag d. 4. april 2018 

MØDETIDSPUNKT 19.00 – 21.00 i Caféen 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE Anette Sanden. Christina. 

REFERENT Susanne 

  
 
DAGSORDEN OG REFERAT 
 

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

…FRA FORMANDEN • Intet nyt 

 

…FRA LEDELSEN • Haft en god pædagogisk aften: pædagoger om SFO og klub-
pædagogik. Lærere indskoling og mellemtrin om faglig progression i 
dansk og mat. Udskoling om struktur og organisering. 

• Skoleårets planlægning 

 

…FRA PERSONALET  

• Indskoling: lejrtur. Arbejde med gode skole-vaner og rutiner. Gode 
rollemodeller 

• Mellemtrin: optaget af at forberede musical 

• Udskoling: Været på Lejrtur, eksamen,  

• Alle: Næste Skoleår og eventuel lockout. 
 

 

…FRA ELEVERNE • Skyder gang i ”Snak pænt om din skole-kampagne”: Fremstiller 
plakater med budskaber om gode handlinger på Karup skole. Kan 
tænkes sammen med arbejdet med skolens værdigrundlag. 

• Skal i gang med at planlægge høvdingeboldturnering. 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• Svært at skabe tilslutning til arrangementer.  
Hvordan understøtter vi dette. Tages op igen i det nye skoleår. 

 

PUNKT NR.: 2 Opfølgning på valg til 
skolebestyrelsen 

Form: 
O+B 

Tid: 25 min Ansvarlig: TR 
 

FREMSTILLING: Der ønskes en opfølgning på valget skolebestyrelsesvalg 18  

EVT. BILAG: 
Skolebestyrelsesvalg 

tidsplan 2018.pdf
 

REFERAT: 
Der er 6 der ønsker at opstille til skolebestyrelsen. Der skal være valg 
i maj.  

 
 

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: Udsættes til næste gang 

 



   
 

PUNKT NR.: 4 UUV- konvertere  Form: 
O+D+B 

Tid: 10 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: 
Baggrund:  
Skoleledelsen ønsker forsøgsvis at kunne konvertere understøttende 
undervisning i på mellemtrinnet næste år til flere voksne på samme tid. 

EVT. BILAG: Bestyrelsen giver tilsagn til det videre forløb  

 
 

PUNKT NR.: 5 Kommende skoleår Form: 0 Tid: 10 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: 
Der ønskes at give bestyrelsen et indblik i tankerne bag det kommende 
skoleårsplanlægning – herunder skemaer. 

EVT. BILAG:  

REFERAT: 

Dorthe gennemgik nogle af de overordnede tanker om næste skoleårs 
planlægning bl.a. skemaer 
Ønske om at ringetider ændres, så pauser kommer til at ligge lidt 
anderledes og ens for hele skolen. 
Bestyrelsen giver opbakning til det videre arbejde. 
 

 

PUNKT NR.: 5a Forældremøde med 
markedsplads 14. maj 

Form: O+D+B Tid: 5 min Ansvarlig: TR 

FREMSTILLING: • Der ønskes drøftet og aftalt, hvad bestyrelsen byder ind med. 

EVT. BILAG:  

REFERAT: •  

 

REFERAT: 

Bestyrelsen byder ind med: 
Formandsberetning 
Tilbagemelding fra dropmob. 
Skolebestyrelsesstand.  
 
Elevrådet spørges om de vil præsentere sig selv i forbindelse med 
formandsberetning. Og/eller bod. 
Evt. kaffebar (udskoling) for at tjene til lejrskole. 
Sælge franske hotdogs (betaling på forhånd) 
Personalet byder ind med oplæg til boder på kommende personalemøder. 
Arrangementet er Kl. 17-19. 
Punktet sættes på til næste møde. 
 

 
 

PUNKT NR.: 6 Drop mop Form: O+D+B Tid: 5 min Ansvarlig: TR 

FREMSTILLING: • Opfølgning på arrangementet d. 10. april. 

EVT. BILAG:  

REFERAT: •  

 

REFERAT: 

Pia orienterer om det kommende arrangement. 
Vi håber på god tilslutning. 
Huske fokus på brug af digitale medier. 
På sigt kunne det være godt at skolebestyrelsen laver et princip om brug 
af sociale medier og mobiltelefoner. 
 

 
 

PUNKT NR.: 7 Eventuelt Form: O Tid: 5 min Ansvarlig:  

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

• Husk møde med politikerne på Hald Ege skole den 29.5.18 

• Opfordring til skolen om at starte skolekor. Vi har ikke ressourcer til 
det pt. 

• Mulighed for Røde Kors lejr. Se opslag på forældre-intra 

•  



   
 

 

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 

Juli • Intet møde 

 


