
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO 08.04.21 

MØDETIDSPUNKT 18.30 – 19.30 på teams 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE Kirstine, elevrådet 

REFERENT  

 
DAGSORDEN OG REFERAT 
 
 

 
PUNKT NR.:  1 

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

…FRA FORMANDEN • Intet nyt 

 

…FRA LEDELSEN • Optaget af: 
Genåbning for de ældste elever 50% fremmøde. Fokus på trivsel og 
læring og på at klæde dem på til hjemmeugerne 
CovidTest for elever og personale 
Næste skoleår (se også senere punkt) 
Karup/Kølvrå projekt. Opstart arbejdsgrupper 
Understøtte medarbejdernes arbejde 
Der bliver malet i den lille gymnastiksal og indhentes tilbud på 
renovering af badefaciliteterne. 
 

 

…FRA PERSONALET • Få eleverne mere ind på skolen og arbejde med deres trivsel og 
læring.  

• Planlægge prøver for 9. årgang. 

• Projektuger i udskoling 

• Pirls for 4. årgang (International læseundersøgelse) 

• SFO og klub: Lave en spændende hverdag trods restriktioner.  

 

…FRA ELEVERNE • Dorthe fortæller, at der er et ønske om at inddrage de unges 
perspektiv i forhold til Karup Kølvrå projektet, og at dette kunne være 
gennem elevrådet 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• Intet nyt 

 

PUNKT NR.: 2 Økonomi   Form: 
O+D 

Tid:  10 
min 

Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: Jf. årshjulet gives der en orientering til bestyrelsen om skolens økonomi. 

REFERAT: • Dorthe giver en orientering. 

 
 
 

PUNKT NR.: 3 Kommende skoleår, skema, 
valgfag oa. 

Form: 
O+D+B 

Tid: 15 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: 
Der gives en orientering om tankerne ift. det kommende skoleår – herunder 
tankerne for skemaer, klasse/holddannelse, valgfag og eventuelle nye tiltag. 



   

REFERAT: 

Skolen er så småt begyndt at se på kommende skemaer. 
Kigger på muligheder for at koble mere bevægelse ind i hverdagen. 
I forhold til kommende valgfag informeres elever og forældre i den 
kommende tid.  
 

 
 

PUNKT NR.: 4 Corona – og dagligdagen på 
skolen 

Form: 
O+D+B 

Tid:  10 
min 

Ansvarlig: 
DO+SR 

FREMSTILLING: Der gives en orientering til bestyrelsen om dagligdagen på skolen. 

REFERAT: 

• De ældste er nu inde 50% af tiden, dvs. hver anden uge. Det er godt 
både for trivsel og læring.  

• Personalet er meget omstillingsparate, og hurtige til at få en hverdag 
til at fungere ud fra de krav der er og som ofte kommer med kort 
varsel. 

• Vi savner den helt almindelige hverdag og vi savner at have 
forældrene mere på skolen.  

• Forældre gode til at bakke op om de retningslinjer, der er. 

• Desværre gik kommunens ansøgning om fritagelse for nationale test 
ikke igennem  

• Der tilbydes test til personale og fremmødte børn over 12 år 2 gange 
om ugen.  

• Vi har lavet et justeret program for førskolesamarbejdet, da Covid 
ikke gør det muligt at gennemføre det program, som vi plejer.  

• Samarbejde med præsten i forhold til konfirmation.  

 
 
 
 

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

FREMSTILLING:  

REFERAT: 
• Intet nyt.  

Vi glæder os alle til det bliver muligt at mødes på skolen. 

 

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 

 


