
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO 07.10.20 

MØDETIDSPUNKT 18.30 – 20.30 i Caféen 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE Mette, Birgitte, Heinz, Elevrådet 

REFERENT Susanne 

 
 
DAGSORDEN OG REFERAT 
 
 
 

 
PUNKT NR.:  1 

Siden sidst… Form: O Tid: 20 min Ansvarlig: Alle 

…FRA FORMANDEN • Charlotte har deltaget i møde om fremtidens skole.  

• Landsmøde afholdes virtuelt. Charlotte har meldt fra.  

 

…FRA LEDELSEN • Optaget af Corona og hvordan vi kan navigere i det. Giver mange 
dilemmaer.  

• Vi udlåner pt ikke lokaler til arrangementer. 

•  

 

…FRA PERSONALET • Rigtig god udflugt til Naturskolen i september. Fin artikel i Viborg 
stift. 

• Motionsdag på fredag. Afdelingsvis pga Corona 

• Drøfter i afdelingerne hvordan der kan afholdes bl.a. 
forældresamtaler, juleklippedag mm 

 

…FRA ELEVERNE • Elevrådet forbereder byrådsdag.  
 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• Afholdt blå mandags arrangement i Corona venlig udgave.  

• 7. årgang skal i bio i morgen. 

 
 

PUNKT NR.: 2 TOPI Form: O Tid: 10 min Ansvarlig: SR, 
DO 

FREMSTILLING: 
Der gives en orientering til bestyrelsen om skolens arbejde med trivsel herunder 
TOPI 

REFERAT: 

Der orienteres om trivselsarbejde bl.a. TOPI 
Skolerne overgår til platformen Hjerne og hjertet, så der bruges samme 
platform som i dagpleje og børnehave. 
 

 
 

PUNKT NR.: 3 Elev fravær – status Form: 
O+D+B 

Tid: 10 min Ansvarlig: 
DO+SR 

FREMSTILLING: 
Det gives en orientering til bestyrelsen om fravær og indsatser. 

 



   
 

REFERAT: • Der orienteres om fravær og indsatser.  

Elevrådet deltager hertil 
 
 
 

PUNKT NR.: 4 Vær med til at gøre Karup – 
Kølvrå endnu bedre  

Form: O Tid: 10 min Ansvarlig: 
DO+BC+MF  

FREMSTILLING: 

Der er borgermøde om projektet d. 8. oktober i forsamlingshuset. 

Invitation er rundsendt via AULA samt på infotavler mm. 

 
 

REFERAT: Der gives en orientering om projektet. 

 
 
 

PUNKT NR.: 5 Lejrskole Form: 
O+D+B 

Tid: 10 min Ansvarlig: DO, 
KM 

FREMSTILLING: 
Bestyrelsen har udarbejdet et princip for afvikling af lejrskoler. I foråret var det 
ikke muligt at afvikle lejrskoler, som forventet. Der ønskes en drøftelse af, hvad 
vi gør dette skoleår. 

REFERAT: 
• Lejrskole er drøftet og vi afventer, hvilke muligheder der bliver i 

forhold til Covid 19  

 
 

PUNKT NR.: 6 Økonomi  
 

Form: 
O+D+B 

Tid: 10 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: Der gives jf. årshjulet en orientering om skolens økonomi. 

REFERAT: 
• Dorthe giver en orientering om økonomien. Vi ved ikke hvorvidt, vi får 

refunderet nogle af ”corona udgifterne”. 

• Fysiklokale er under renovering. 

 

PUNKT NR.: 7 Trafikpolitik 
 

Form: 
O+D+B 

Tid: 10 min Ansvarlig: CO 

FREMSTILLING: 
Der laves et gennemsyn af Trafikpolitikken for Karup skole – er der behov for 
justeringer? 
https://karupskole.aula.dk/skolebestyrelsen/principper 

REFERAT: 
• Gennemgang af politikken. Justeringer skrives ind, hvorefter det 

rundsendes til bestyrelsen til gennemsyn. Der sendes link til alle 
principper til forældre herefter.  

 
 
 
 

PUNKT NR.: 8 Eventuelt Form: O Tid: 5 min Ansvarlig:  

FREMSTILLING:  

REFERAT: 
• Dorthe orienterer om, at hun sender et forældrebrev ud i morgen. 

• Næste møde den 5.11. 

 

Mødedatoer i skoleåret 2020/2021: 12.8; 8.9; 7.10, 5.11; 14.12; januar intet møde 2.2; 3.3; 8.4; 10.5.; 9.6; juli intet 

møde (kl. 18.30 – 20.30). 

 

 
 

Skolebestyrelsens årshjul som planlægningsredskab til kommende møder 

 
August • Opfølgning på forventet regnskab 

• De kommende forældre møder – hvordan understøtter vi forældresamarbejdet 
• Høring skolebuskørsel 

• Rundvisning på skolen 

https://karupskole.aula.dk/skolebestyrelsen/principper


   
September • Planlægning af forældre-traditioner og understøtning af forældresamarbejdet 

• Mål og indholdsbeskrivelse for SFO 

• Emneuge i november – forældreinddragelse 

• Fremtidens skole 

• Høringssvar – fremtidens skole 

Oktober • Elevfravær status 

• Kommende arrangementer  

• Emneuge i november 

November • Opfølgning på forventet regnskab 

• Evt. drøftelse af Dialogbaseret aftale/Kvalitetsrapport 

• Bestyrelsens beretning 

December • Julefrokost 

• Undervisningsmaterialer 

• Drøftelse af Dialogbaseret aftale/Kvalitetsrapport, evt. budget 

Januar • Intet møde 

Februar • Godkende nyt budget og se regnskab for foregående år 

Marts • Elevfravær status 

• Økonomi 

April • Opfølgning på forventet regnskab 

• Kommende skoleår – tankerne bag planlægning herunder skemaer, valgfag mm 

Maj • Planlægge afholdelse af forældremøder i kommende skoleår 

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

• Planlægge afholdelse af forældremøder i kommende skoleår 

• Økonomi 

Juli • Intet møde 

 


