
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO Onsdag den 22.4.2020 

MØDETIDSPUNKT Via teams 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE Jette, elevrådet 

REFERENT SR 

  
DAGSORDEN OG REFERAT 
 

PUNKT NR.:  1 Siden sidst Form: O  Ansvarlig:  

…FRA FORMANDEN Punktet bortfalder 

 

…FRA LEDELSEN  

 

…FRA PERSONALET  

 

…FRA ELEVERNE  

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

 

 

PUNKT NR.: 2 Orientering om den aktuelle 
situation 

Form: O Tid: 10 min Ansvarlig:  DO 
+ KM+ SPS 

FREMSTILLING: Der orienteres om den aktuelle situation 

EVT. BILAG:  

REFERAT: 

Dorthe fortæller:  0. -5. årgang er på skolen til undervisning. 6.-9. årgang 
er stadig hjemme og får fjernundervisning 
Børnene er fordelt i andre lokaler, der er nye steder de skal gå ind på 
skolen og bestemte områder, de skal bruge både inde og ude. 
KM og SPS supplerer: børnene skal lære nye rutiner med afstand og 
håndvask. Der er lavet en fast struktur hvor dagene er bygget op med ens 
struktur hver dag. Børnene fraværsregistreres hver dag. 
I SFO og klub er der også nye rutiner. Børnene er ude hele dagen, vi har 
heldigvis haft godt vejr til nu. 
Alt i alt er vi kommet godt i gang på skolen. 
 
 

 

 

PUNKT NR.: 3 Genåbningen af Karup 
skole 

Form: O  Ansvarlig: 
DO+ KM + SPS 

FREMSTILLING: Se også punktet ovenover 

EVT. BILAG:  

REFERAT: 

6.-9. kl får nødundervisning hjemme. Lærerne erfaringsudveksler med 
andre skoler. Der holdes trivselssamtaler for at være opmærksom på, 
hvordan børnene har det. 
Der er blevet justeret hen ad vejen. Der er nu sat tid på til de enkelte 
opgaver, da det ellers kom til at fylde for meget for nogle af eleverne. 
Mht. elevadfærd på skolen:  



   
Hver årgang er fordelt i to klasselokaler, så der kan holdes afstand på 
2 meter.  
Undervisningen skal foregå mest mulig udenfor. 
Der er lavet lege, -og arbejdsgrupper. 
Skolens yderdøre er låst, forældre må ikke komme ind på skolen. Der 
tages imod børnene ved yderdørene fra kl. 7:50 om morgenen. 
Vores køleskabe er lukket af, så børnene har madpakkerne i tasken. 
Fra uge 18 er der igen mulighed for skolemælk. 
Dorthe gennemgår retningslinjer for, hvad man skal være obs. på i 
forhold til sygdom 
Der er ekstra rengøring midt på dagen med aftørring af 
kontaktpunkter. 
I udskolingen har nogle af børnene differentierede skemaer. Lærerne 
er til rådighed, men kun indenfor normal arbejdstid. 
Birgitte: Meget nyt at lære for børnene, det kan være svært for 
forældre at støtte op.  
 

  

 

PUNKT NR.: 4 Kommende skoleår Form: O Tid: 15 min Ansvarlig:DO 

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

Vi er i gang med planlægningen, fagfordeling mm. 
Der sendes brev ud med tilmeldingsblanket til 6. årgang mht valgfag i 
7. klasse. 
Der kommer justeringer i skemaer i forhold til, hvordan de har været i 
år. Skemaforslag tages med på næste møde. 
Der laves en aktivitetskalender med fx emneuge og skoleudflugt. 
 

 
 
 
 
 

PUNKT NR.: 5 Badning Form:  Tid: 10 min Ansvarlig: 

FREMSTILLING: Opfølgning på punkt fra tidligere 

EVT. BILAG:  

REFERAT: Brevet sendes ud til forældre, når alt er normalt igen. 

  

 
 

PUNKT NR.: 6 Skolebestyrelsesvalg Form: O Tid: 5 min Ansvarlig:  DO 

FREMSTILLING: Orientering om status 

EVT. BILAG:  

REFERAT: 

Undervisningsministeriet har meldt ud, at valget er udsat. Det er alt vi 
ved pt. Vi forventer at høre mere, når vi nærmer os sommerferien. 
De nuværende medlemmer sidder, til der er mulighed for nyt valg. 
Forvaltningen har sendt orientering ud. 

 
 

PUNKT NR.: 7 Skolestrukturdebat Form: O Tid: 10 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: Status. 

EVT. BILAG:  

REFERAT: 
Skolestrukturdebat udsat til efteråret. Høringssvaret er i depot indtil. 
 

  

 
 

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

FREMSTILLING:  

REFERAT: 
• Birgitte fortæller at konfirmationen er udsat til oktober. Obs på ny 

dato til blå mandag. 



   
• Der gives udtryk for, at bestyrelsen er glad for at være blevet holdt 

ajour undervejs. 

• Susanne rundsender referat til gennemsyn 

• Næste møde efter plan den 5.5.2020. Dette udsættes til 14.5. iflg 
aftale 

 

Mødedatoer i skoleåret 2018/219: 8/8, 6/9, 2/10, 8/11, 4/12, (januar intet møde), 5/2, 6/3, 4/4, 7/5, 6/6 (juli intet møde) 

Skolebestyrelsens årshjul som planlægningsredskab til kommende møder 

 
August • Opfølgning på forventet regnskab 

• Lovgivning omkring bestyrelsesarbejdet kommende forældremøder 

• De kommende forældremøde – hvordan understøtter vi forældresamarbejdet 
• Høring skolebuskørsel 

September • Planlægning af forældre-traditioner og understøtning af forældresamarbejdet 

• Implementering af principper fx forældresamarbejde 

Oktober • Elevfravær status 

• Udsmykning af skolegård - søge Fonde etc. 

November • Opfølgning på forventet regnskab 

• Evt. drøftelse af Dialogbaseret aftale 

December • Julefrokost 

• Drøftelse af Dialogbaseret aftale 

Januar • Intet møde 

Februar • Godkende nyt budget og se regnskab for foregående år 

Marts • Elevfravær status 

April • Opfølgning på forventet regnskab 

• Kommende skoleår – tankerne bag planlægning herunder skemaer 

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 

Juli • Intet møde 

 


