
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO 09.06.21 

MØDETIDSPUNKT 18.30 – 20.30 på skolen 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE Elevrådet 

REFERENT SR  

 
Der vil i forbindelse med mødet være en bid mad. 

 
 

DAGSORDEN OG REFERAT 
 
 

 
PUNKT NR.:  1 

Siden sidst… Form: O Tid: 5 min Ansvarlig: Alle 

…FRA FORMANDEN • Charlotte holder tale til dimission 

 

…FRA LEDELSEN Optaget af: 

• Afslutte dette skoleår og planlægning af næste. 

• Politisk besluttet at give øget frihed på skoler: betyder bl.a. at vi ikke 
udgiver elevplaner og at Kvalitetsrapport bortfalder det næste år. 

• Mulighed for at omkonvertere UUV til tolærerordning 

• Muligt testcenter på skolen i sommerferien. 
 

 

…FRA PERSONALET Indskoling:  
       Arbejdet med Japan. Udeaktiviteter. 3. årgang Tur til Ulbjerg klint. 0.   
        og 1. tur til naturvidenskabernes hus i Bjerringbro 

Mellemtrin: 

• Lære rutiner efter at være tilbage i skole. Nationale test. Næste uge 
O-løb for hele mellemtrinnet. Planlægger næste skoleår. 

• 4.årgang med i skrivekonkurrence  
Udskoling:  

• Prøver. Planlægger anderledes dage i den sidste uge. Sidste 
skoledag for 9. årgang. Næste skoleår.  
SFO og klub:  
nyder det gode vejr, ture til spejderhytterne. Musik i skolegården 
med stopdans. Dejligt der er lidt flere indmeldte i klubben. Glad for 
bevægelse: høvding og dødbold. Danseopvisninger. 

• Planlægger tur til Sønæs i Viborg i sommerferien for SFO og klub 

•  

 

…FRA ELEVERNE • Holder igen elevrådsmøder. Elevrådet har fået tildelt et beløb til 
trivsel. Disse er delt ud til hver afdeling.  

• Udendørs Hængekøje til udskoling 



   
 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• Besøg af Martin Glud (SSP) i 8.klasse om alkohol og stoffer. 
Forældremøde efterfølgende. Ca. ½ af eleverne var repræsenteret. 
Gode drøftelser bagefter.  

• Der planlægges blå mandag for 7. årgang.  

• Der sendes link til kommunens hjemmeside med tilbud fra SSP til 
bestyrelsen. 

 

PUNKT NR.: 2 • Status på skoleåret og 
planlægning af 
indsatsområder for det 
kommende år  

Form: 
O+D+B 

Tid:  10 
min 

Ansvarlig: 
CO+DO 

FREMSTILLING: 

Der gives en orientering om skoleåret, der er gået (Covid, faglige løft, trivsel, 
Fremtidens skole oa.) – samt tanker for det kommende skoleår, herunder 
muligheden for to-personordning, ringetider oa. Derudover drøftes 
indsatsområder i det kommende skoleår. 

REFERAT: 

• Der er nu lempet lidt på Covid- restriktionerne. 

• Flere hænder omkring klasserne pga. skoledagen har været kortere. 

• Fokus på trivsel. 

• Med i to Projekter fremtidens skole 

• Arbejder med at korte skoledagen næste år ved at konvertere UUV 
om til to pers ordning. 

• Åben skolebusrute næste skoleår.  

• Alle skoler, dagplejer og børnehaver deltage i projekt Grønne 
sammen 

• Planlægger skolefest.  

• Barselsvikariater slået op 

• Faldende antal elever næste skoleår. Reducerer et hjemmehold i 
indskolingen 

• Valgfag er ved at falde på plads.  

 
 
 

PUNKT NR.: 3 Forældremøder i det 
kommende skoleår 

Form: 
O+D+B 

Tid: 15 min Ansvarlig: CO 

FREMSTILLING: 
Drøftelse og planlægning af bestyrelsens del af forældremøderne. 
Udskolingen 26/8, Indskolingen 30/8 og mellemtrinnet 6/9.  
 

REFERAT: 

Der laves en video som sidste år.  
Hvad er vigtigt at få med:  

- afholdelse af fødselsdage udfra princippet;  
- sociale arrangementer på hold/klasser: præsentere idekataloget. 

(Se idekatalog på AULA hjemmesiden.)  
- Præsentere bestyrelsens arrangementer.  
- Valg til skolebestyrelsesmøde.  

Charlotte og Birgitte laver et oplæg til næste møde. 

 
 

PUNKT NR.: 4 Mødeplan for skoleåret 2021-
2022 årshjul 

Form: 
O+D+B 

Tid:  10 
min 

Ansvarlig: 
CO+DO 

FREMSTILLING: 
Skolebestyrelsesmøderne for det kommende skoleår aftales samt der drøftes 
indsatsområder – som anvendes til at lave et årshjul. 
Se forslag nedenunder punkt 6. 

REFERAT: 

• Der afsættes 1½ time pr. møde. Foreslåede datoer godkendes.  

• Emner til årshjul: Emnerne på oversigten nedenunder + 
Om trivsel.  
Arrangementer. 

• Dorthe laver et udkast til årshjul.  
 

 
 



   
PUNKT NR.: 5 Økonomi Form: 

O+D+B 
Tid:  10 
min 

Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING: Der gives en orientering til bestyrelsen om skolens økonomi.  

REFERAT: • Dorthe orienterer.  

 

PUNKT NR.: 6 Eventuelt Form: O Tid:  5 min Ansvarlig:  

FREMSTILLING:  

REFERAT: 
• På næste møde sættes punkt på om skolebestyrelsens 

arrangementer. 

• Forslag om ”Mød din lærer-åben hus” i uge 31 

 

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). 

 

Forslag til mødedatoer i skoleåret 2021/2022 kl. 18.30 – 20.00; 11/8, 9/9, 13/10, 4/11, 8/12, ingen møde i januar, 3/2, 

2/3, 7/4, 4/5, 9/6. 

 

 
 

Skolebestyrelsens årshjul som planlægningsredskab til kommende møder 

 
August • Opfølgning på forventet regnskab 

• De kommende forældre møder – hvordan understøtter vi forældresamarbejdet 
• Høring skolebuskørsel 

•  

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 – udsættes til næste møde 

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 

 


