
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO Torsdag d. 28. februar 2018 

MØDETIDSPUNKT 19.00 – 21.00 i Caféen 

DELTAGERE  

GÆSTER Winnie Andersen, Adm. leder deltager som gæst ved dette møde.  

FRAVÆRENDE Elevrådet, Annette Sanden 

REFERENT Susanne 

  
 
DAGSORDEN OG REFERAT 
 

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

…FRA FORMANDEN • Har deltaget i møde om den danske folkeskole med diverse oplæg og 
gruppedrøftelser 

• Brugsen er interesseret i samarbejde med skolen om projekt ”go 
cook” med 5. årgang. Vi hører nærmere. 

•  

 

…FRA LEDELSEN Optaget af: 

• Uge 6. Trivselsdag og dropmob 

• Kommende skoleår. 

• Overenskomstforhandlinger følges tæt 

• DO har besøgt byens ejendomsmægler mhp fortælle om skolen 

• Opslag om pædagogisk leder op til sommerferien 

• To nye medarbejdere starter i morgen. 

• Samarbejde med spejdere om projekt omkring åen 

 

…FRA PERSONALET • Indskoling: Haft Fastelavn. 

• Mellemtrin: Naturfagsmaraton 

• Udskoling: 8.kl har været på brobygning 

• 9.kl projektuge i næste uge 

• 7. og 8. kl. lejrskole næste uge 

• Vejledere: forskellige faglige løft indsatser i dansk og matematik. 

• OK 18 

• KM har været til opfølgning med politikerne om ”Udfordringer til alle 
uddannelse til flere” 

• Andet hold DUÅ opstartet i går. 

• UUV i indskoling: Vikingetema afsluttet med udstilling med fantastisk 
forældre opbakning. Førstehjælp i børnehøjde. Sikkerhed på 
legepladsen. 

• ”Krible krable” projekt i foråret, fået bevilliget buske gennem 
naturvejlederforeningen 

 

 

…FRA ELEVERNE • Elevrådet fraværende 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• H1 skal have overnatning i maj 

• H9 ”Byg selv burger”- fest 

•  

 



   
PUNKT NR.: 2 Værdigrundlag og 

mobbepolitik 
Form: 
O+B 

Tid: 25 min Ansvarlig:  
DO+ 
Arbejds-
grupperne 

FREMSTILLING: 
Med afsæt i tidligere udsendte arbejdsnotater fra pædagogiskaften arbejdes 
med skolens værdisæt, og der laves en plan for det videre forløb.  
Derudover laves en opsamling på arbejdet med Dropmob. 

EVT. BILAG:  Arbejdsnotater er fremsendt efter sidste møde. 

REFERAT: 

Vi arbejder videre i personalegruppen med værdiordene: Fællesskab, 
faglighed, ansvar, glæde, respekt. Ordene gælder for alle på skolen. 
Skal være så alle ved, hvad ordene står for i praksis. Efter ferien laves 
et forløb, hvor børnene inddrages. Skal bearbejdes, så det kan 
komme til at ligge på hjemmesiden i det nye skoleår. 
Dropmob:  
Godt materiale fra Red barnet 
Der sendes introbrev til forældre efterfulgt af møde med forældre i 
april. 
Pia laver udkast til forældrebrev, som rundsendes til bestyrelsen til 
gennemsyn. 

 

 Elevrådet deltager til og med punkt 2. 
 

PUNKT NR.: 3 Opfølgning på møde om vores 
folkeskole d. 6. feb. samt 
forældremøde for forældrene 
i indskolingen 

Form: O Tid: 5 min Ansvarlig: TR + 
DO 

FREMSTILLING:  

EVT. BILAG:  

REFERAT: 
Godt arrangement med Martin Glud for indskolingen, havde desværre 
ikke så stort fremmøde.  

 
 

PUNKT NR.: 4 Kvalitetsrapport 17 Form: O Tid: 5 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: Opfølgning på de sidste punkter. 

EVT. BILAG:  

REFERAT: 

DO gennemgik de sidste punkter. 
Vi har et lille elevgrundlag, der gør, at der ikke skal meget til før karakter-
tallene svinger. 
 

 
 
 

PUNKT NR.: 5 Økonomi  Form: 0+D+B Tid: 15 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: 

Baggrund:  

• Det er én af skolebestyrelsens opgaver at godkende skolens budget.  
Mål med punktet:  
At bestyrelsen får indsigt i skolens budget og kan godkende det. 
Derudover laves der en opfølgning på budget 17. 

EVT. BILAG: 
Skolebestyrelsesmø

de budget 28.02.18  1.pptx
 

REFERAT: 
Winnie gennemgik regnskab 2017. Kommer ud med lille overskud. 
Gennemgang af 2018 budget. 
Budgettet godkendt. 

 

PUNKT NR.: 5 Forældremøde med 
markedspladser  

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

FREMSTILLING: 
• Pga. lejrskole i uge 21, hvor mødet er planlagt ønskes ny mødedato.  

• Der foreslås d. 14. maj. 

EVT. BILAG:  



   
REFERAT: • Markedsdag flyttes til 14. maj 

 

REFERAT:  

 

PUNKT NR.: 8 Valg til skolebestyrelse Form: 
O+D+B 

Tid: 15 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: • Tidsplanen ønskes gennemgået og dato for opstillingsmøde fastlægges.   

EVT. BILAG: 
Skolebestyrelsesvalg 

tidsplan 2018.pdf
 

REFERAT: 

  

• Tina og Jette er på valg. Derudover skal bruges to suppleanter. 
Valgmøde den 22.3. Tina laver en ”appetizer”.  Jette og Pia laver en 
lille ”happening” den 9.3. med opfordring til at stille op. 

 

 

PUNKT NR.: 9 Lektieprincipper Form: 
O+D+B 

Tid: 10 min Ansvarlig: 
TR+DO 

FREMSTILLING: 
• I forbindelse med skolereformen formulerede skolebestyrelsen principper for 

lektielæsning. Der ønskes en justering således at principperne for dette 
hænger sammen med værdisættet.  

EVT. BILAG:  

REFERAT: 

• Princippet ønskes justeret. 
Medarbejderne kommer med et udkast. Der skal være Progression fra 
indskoling til mellemtrin til udskoling, og der skal indtænkes 
individuelle hensyn og differentiering.  
Udkastet tages med til skolebestyrelsen på sidste møde før ferien. 
 

 

PUNKT NR.: 9 Eventuelt Form: O Tid: 5 min Ansvarlig:  

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

• Vi er i gang med at renovere skolekøkken. 

• Læ-mur i stor skolegård laves færdig i foråret. 

• Næste møde 5.4.18 

 

 

Datoer for de kommende møder: 07.03 (udgår pga. oplægning af møder i feb. og 
marts), 05.04, 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 

 


