
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO 02.02.20 

MØDETIDSPUNKT 18.30 – 19.30 på teams 

DELTAGERE  

GÆSTER Winnie Andersen, Administrativ leder 

FRAVÆRENDE Elevrådet 

REFERENT SR 

 
DAGSORDEN OG REFERAT 
 
 

 
PUNKT NR.:  1 

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

…FRA FORMANDEN • Intet nyt 

 

…FRA LEDELSEN • Optaget af: Corona nedlukning/genåbning. Økonomi 2020 og budget 
2021. Kommende skoleårs planlægning. Afsked med en lærer. 

 

…FRA PERSONALET • Indskoling og 4. årgang: tilbage på skolen på mandag. Kender endnu 
ikke rammerne. Har haft online forældresamtaler. 

• Udskoling: Optaget af hvad rammen for eksamen bliver. 
Projektopgaver. Tilrettelægge nødundervisning. 

 

…FRA ELEVERNE • Har ikke haft møder i nedluknings perioden. 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• Intet nyt. 

 

PUNKT NR.: 2 Økonomi   Form: 
O+D 

Tid:  15 
min 

Ansvarlig: 
DO+WA 

FREMSTILLING: 
Der gives en orientering om økonomien for 2020 og det forventede budget for 
2021.  

REFERAT: • Winnie gennemgik regnskab 2020 og budget 2021. 

 
 
 

PUNKT NR.: 3 Skolebestyrelsens beretning Form: O Tid: 10 min Ansvarlig: CO 

FREMSTILLING: 
Hvert år skal bestyrelsen lave en beretning – der drøftes hvad der skal med i 
dette års beretning. 

REFERAT: 

Beretningen er rundsendt til bestyrelsen. Ingen kommentarer. På næste 
møde drøftes om beretning evt. præsenteres via Teams og hvornår. Hvad 
siger vedtægterne vedr. dette? 
 

 
 

PUNKT NR.: 4 Corona – og dagligdagen på 
skolen 

Form: 
O+D+B 

Tid:  10min Ansvarlig: 
DO+SR 

FREMSTILLING: 
Siden sidst 

Tiltag/dagligdag 



   

Fremadrettede arrangementer – herunder lejrskoler, projektopgave, 

afgangsprøver 

Forældremøder/samtaler 
 

REFERAT: 

• Orientering vedr. nedlukning/ delvis genåbning. Vi afventer de 
nærmere retningslinjer fra UVM og Viborg kommune inden der 
meldes ud til forældre. 

• Der er opmærksomhed på ensomhed og hvordan der kan arbejdes 
med at undgå dette.  

• Vi har opfordret forældre til at komme med feedback til 
medarbejdere/ledelse.  

• Vi afventer udmeldinger om afgangsprøver. 

• Sociale arrangementer kun online pt. Lejrskoler mm. Frarådes. 

• Forældresamtaler online pt. 
 

 
 
 

PUNKT NR.: 5 Fremtidens skole Form: O Tid: 5 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: Der gives en orientering til bestyrelsen om arbejdet med Fremtidens skole 

REFERAT: 

Dorthe orienterer om arbejdet med fremtidens skole. Vi er i gang med at 
blive klædt på ledelsesmæssigt i forhold til forpligtende samarbejder 
vedr.  nogle projekter på tværs af skoler. Vi er i to samarbejds projekter: -  
Ét vedr. tænkning om matematik og ét vedr. fastholdelse af læselyst i 
overgangen mellem indskoling og mellemtrin. Dette skal der arbejdes 
med hen over foråret og sommeren. 
 

 
 
 

PUNKT NR.: 6 Sammenhængende indsats for 
Karup-Kølvrå 

Form: 
O+D 

Tid:  5 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

• Dorthe orienterer om arbejdet. Der er nedsat 4 arbejdsgrupper med 
hver sit fokus med udgangspunkt i de tematikker der fremkom på 
tidligere workshop. 

• I morgen den 3.2 er der online møde, hvor man kan høre mere om 
projektet. 

 

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

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

• På næste fysiske møde laves en rundvisning i renoveret fysiklokale 

• Vi har fået god feedback fra forældre på online undervisningen 

• Birgitte fortæller om mulighed for online skolebestyrelses seminar. 
Meld tilbage til Birgitte hvem der deltager. 

• Næste møde 3.3.2021 

 

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 

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 

• Facebook – revidering/opdatering 

• Undervisningsmaterialer 

• Økonomi 2020 – budget 2021 

• Corona – opfølgning, dagligdag, kommende arrangementer – herunder lejrskoler 

• Drøftelse af Dialogbaseret aftale/Kvalitetsrapport, evt. budget 

Januar • Intet møde 

Februar • Godkende nyt budget og se regnskab for foregående år 

• Kvalitetsrapport 

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 

 


