
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 
MØDEDATO 08.09.20 

MØDETIDSPUNKT 18.30 – 20.30 i Caféen 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE  

REFERENT SR 

 
Da mødet er i forlængelse af forældremødet på mellemtrinnet, vil der være pizza 
ved mødets start. 
 
DAGSORDEN OG REFERAT 
 
 
 

 
PUNKT NR.:  1 

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

…FRA FORMANDEN • Fået indbydelse til landsmøde den 20.11 Charlotte deltager. 
Tilbagemelding til Charlotte, hvis man ønsker at deltage. 

 
 

 

…FRA LEDELSEN • Emneuge i november er udsat pga. Corona retningslinjer 

•  Lejrskole? Her undersøges muligheder jf. Corona  

• Skoleudflugt på torsdag til naturskolen. Hver afdeling har planlagt 
aktiviteter  

•  

 

…FRA PERSONALET • Grønne sammen emneuge med gode tilbud fra kommunen på og 
udenfor skolen. 

• Forældremøder 

• Planlægger skoleudflugt 

• Obs badetid efter idræt. DO følger op. 

• SFO igen i gang med aktiviteter udfra ugeplanen 

• Klubben åbent hus for 4. årgang denne uge 

• Midler til forskellig faglige ”løft” i de enkelte afdelinger 
 

 

…FRA ELEVERNE • Nye elvrådsrepræsentanter præsenterede sig. Har konstitueret sig. 

• Skal til at forberede til elevbyrådsdag 
 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

•  

 
 

PUNKT NR.: 2 Mål og indholdsbeskrivelse  Form: O Tid: 20 min Ansvarlig:  

FREMSTILLING: Præsentation og drøftelse af mål og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub  

REFERAT: 
Bilag er blevet tilsendt 
Mål og indholdsbeskrivelse gennemgået, drøftet og godkendt 



   

Mål- og 

indholdsbeskrivelse 2020 skabelon - Karup skole.pdf
 

 
 

 
 

PUNKT NR.: 3 Valg til Ungdomsskolens 
bestyrelse 

Form: 
O+D+B 

Tid: 5 min Ansvarlig: DO+ 
CO 

FREMSTILLING: 

Valg til Ungdomsskolens bestyrelse 

Der er tradition for, at skolerne er repræsenteret med tre medlemmer i 

Ungdomsskolens bestyrelse. Derfor vil vi gerne have, at I på næste 

skolebestyrelsesmøde spørger, hvorvidt nogle af jeres 

bestyrelsesmedlemmer kunne have interesse i dette. I melder 

efterfølgende navn og mailadresse tilbage til mig på eventuelle 

interesserede. Så sørger vi for at udpege tre repræsentanter blandt de 

indkomne navne. Send til ca7@viborg.dk hvis I har interesserede 

umiddelbart efter jeres næste bestyrelsesmøde senest 25. september. 

 
 

REFERAT: • Der er ingen interesserede pt. 

 
 
 

PUNKT NR.: 4 Fremtidens skole   Form: 
O+D+B 

Tid: 15 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: 

Der er d. 10. september oplæg for repræsentanter fra hver skole samt et 

for borgere. Bestyrelsen skal efterfølgende lave et høringssvar.  

Der ønskes en drøftelse og aftale om den videre proces.  
 

REFERAT: 

Herfra deltager Charlotte, Kirstine og Dorthe 
Punktet drøftes.  
Der laves et udkast til høringssvar udfra oplægget (Charlotte, Dorthe og 
Kirstine) 
 

 
 
 

PUNKT NR.: 5 Forældremøder i det 
kommende skoleår – feedback 

Form: 
O+D 

Tid: 10 min Ansvarlig: 
CO+DO 

FREMSTILLING: 
Forældremøderne i de forskellige afdelinger har været afviklet i en anden form i 
år grundet COVID-19. Bestyrelsen har ikke deltaget, men lavet en film om 
bestyrelsens arbejde og indsatser. Der samles erfaringer. 

REFERAT: 

• Filmen er blevet taget godt imod. 

• En god måde at få budskabet frem 

• Evt. gøre det lidt mere praksisnær (fx ex på principper) 

• Link til filmen på AULA 

• Rart selv at kunne være til stede på forældremødet for sit eget barn. 

• Dejligt, når der er god tid på hjemmeholdet til at snakke om tingene. 
På mellemtrinnet godt med eleverne i spil. Super godt med punktet 
med hvad elever gerne vil have, at forældrerådet laver med dem.  

• Indskoling: fint med tid på hjemmehold og faghold 
 

 
 

PUNKT NR.: 6 • Planlægning af forældre-
traditioner og understøtning af 
forældresamarbejdet 

Form: 
O+D+B 

Tid: 10 min Ansvarlig: CO 

mailto:ca7@viborg.dk


   
 

FREMSTILLING: 
Der ønskes en drøftelse med henblik på afklaring af, hvilke arrangementer 
forældrerådene og skolebestyrelsen kan afvikle ift. retningslinjerne fra 
myndighederne. 

REFERAT: 

• De to store arrangementer for indskoling og mellemtrin aflyses i dette 
skoleår. 

• Der kan opfordres til at afholde det som arrangement på de enkelte 
hold. 

• Henriette og Jette laver et skriv til forældrene.  

• Opfordring til at Corona-retningslinjer lægges på AULA fx vedr. 
uddeling til fødselsdage 
 

 
 
 
 

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

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

• Personalets dag 5. oktober afholdes om vi plejer. Dorthe og Susanne 
tovholdere.  
Mette sender et par linjer til Dorthe, der kan læses op.  

• Dorthe sidder med i arbejdsgruppe om lokalområdet Karup/Kølvrå. 
Borgermøde den 8.10.  

•  

 

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 

 

 
 

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 

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 

 


