
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO 09.06.22 

MØDETIDSPUNKT 18.00 – 20.00 på skolen 

DELTAGERE De nye bestyrelsesrepræsentanter: Vita, Iben, Elo og Michael 

GÆSTER  

FRAVÆRENDE Birgitte, elevråd 

REFERENT SR 

 
De nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer vil deltage i første del (konstituering og 
spisning). 
Bestyrelsen pr. 1.8.2022: 
Charlotte, Henriette og Nielli; samt Vita, Iben, Michael og Elo (nye repræsentanter)  
Konstituering: 
Formand: Elo 
Næstformand: Michael 
Der sendes et brev til forældrene, hvad der arbejdes med vedr. strukturdebatten 
og hvordan sagen står. Med en opfordring til at forældre kan komme med input til 
høringssvar. Dorthe laver et udkast til forældrebrev, som rundsendes til 
bestyrelsen til godkendelse inden det udsendes til forældre. Charlotte og Dorthe 
skrives på som modtagere af input.  
  
DAGSORDEN OG REFERAT 
  
 

 
PUNKT NR.:  1 

Siden sidst… Form: O Tid: 10 min Ansvarlig: Alle 

…FRA FORMANDEN • Charlotte takker for tiden som formand, og glad for at give stafetten 
videre.  
 

 

…FRA LEDELSEN • Skolestruktur 

• Afslutte skoleår 

• Planlægge Næste skoleår 

• Obs på ting fra central platform, som skal tænkes ind i næste skoleår 

• Møde med KKIK ang. deltagelse i byfesten. Den 27.8. bliver en omlagt 
skoledag, og børnene har så fri den 21.12. 
 

 

…FRA PERSONALET • Afslutte skoleåret, afrunde emner mm 

• Omlagt undervisning  

• Indskoling: Tur til snapsting 

• Mellemtrin: triatlon 

• Udskoling: eksamen, ture ud af huset. 

• Sidste skoledag for 9.kl den 20.6.  

• SFO: årgangsarrangementer. I næste uge praktikanter. Besøg af 
førskolebørnene.  

•  

 

…FRA ELEVERNE • Elevrådet planlægger høvdingeboldturnering på sidste skoledag.  



   
• Vil lave et læserbrev ang. skolestrukturdebat. 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• 3. årgang skal på sheltertur ved naturskolen. Del skole/fritid. Der 
kommer forældre, som overnatter 

• 9.kl afgangsfest.  

•  

 
 

PUNKT NR.: 2 Skolestruktur – forslaget fra 
det politiske udvalg 

Form: O Tid:  25 
min 

Ansvarlig: CO 

FREMSTILLING: 

Der har været afholdt dialogmøde d. 31. maj samt åbent borgermøde d. 8. juni – 

drøftelse medhenblik på at kvalificere skolebestyrelsen svar på høringen (3. juni 

– 4. sep)  

Se evt. https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/skole-og-

uddannelse/skole/fremtidens-skole-2022/ 

 

REFERAT: 

• Charlotte orienterede om brev fra Helle, (formand for 
skolebestyrelsen Hald Ege skole) om næste skridt vedr. 
skolestrukturdebatten.  

• Der er etableret samarbejde mellem alle skolebestyrelser og herfra vil 
der komme et fælles høringssvar. 

• Bestyrelsen vil bestræbe sig på at lave et godt høringssvar, som 
belyser også de lokale forhold, som forslaget rammer. 

•  

 
 

PUNKT NR.: 3 Økonomi, status på elevtal og 
drift 

Form: 
O+D+B 

Tid:  10 
min 

Ansvarlig: 
DO 

FREMSTILLING: 

Jf. årshjulet gives en status på skolens økonomi og elevtal og konsekvenser 
heraf. 
Drøftelse og beslutning om lejrskole – forslag i 2022/2023 lejrskole for 8. 
årgang, i 2023/2024 og frem 4. årgang og 8. årgang 
Skolens deltagelse i byfesten d. 27. maj – fri d. 21. dec.(omlagt skoledag) 
 

REFERAT: 

• Dorthe orienterer om økonomi, elevtal, personalesituationen og 
fagfordeling. 

• Fra aldersintegreret til årgangsopdelt, hvor der tages noget af det 
værdifulde fra aldersintegreret med. 

Forslag om lejrskole fremadrettet:  i 2022/2023 lejrskole for 8. årgang, i 
2023/2024 og fremover 4. årgang og 8. årgang. Skolebestyrelsen støtter op om 
dette. Kommende skolebestyrelse revider princippet for lejrskoler. 

•  

 
 

PUNKT NR.: 4 Kommende skoleår – 
forældremøder  

Form: 
O+D+B 

Tid: 10 min Ansvarlig: CO 

FREMSTILLING: 
Drøftelse og beslutning om hvad skolebestyrelsen vil vægte ved de kommende 
forældremøder – herunder indsatser og præsentationsform 

REFERAT: 
. Dorthe kontakter Elo mhp præsentation af skolebestyrelsens arbejde til 
forældremøder. 
 

 
 

PUNKT NR.: 5 Indsatser det kommende 
skoleår 

Form: 
O+D+B 

Tid:  10 
min 

Ansvarlig: 
CO 

FREMSTILLING: 

Skolebestyrelsen har understøttet af organisering på skolen ændres således at 
der fra skoleåret 2022/2023 er traditionelle klasser fra 0. – 9. årgang.  
Der laves et eftersyn af principper – evt. prioritering af dette med henblik på 
justering af årshjulet. 

https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/skole-og-uddannelse/skole/fremtidens-skole-2022/
https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/skole-og-uddannelse/skole/fremtidens-skole-2022/


   

REFERAT: 

• DO laver en prioriteret rækkefølge vedr. revidering af principper. 
Dette tages med til næste skolebestyrelse 

• Skolebestyrelsen har understøttet ændring af organisering til 
traditionelle klasser fra 0.-9. klasse 

 
 
 

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

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

• Mødedatoer for 2022/2023 gennemgås på kommende 
bestyrelsesmøde. 

• Tak for arbejdet til bestyrelsesmedlemmer der går ud af bestyrelsen 

• Skolen kigger ind i hjemmesiden, der skal justeres i forhold til ny 
organisering. 

 

 

Mødedatoer i skoleåret 2022/2023 kl. 18.30 – 20.00; 16/8, 7/9, 6/10, 1/11, 7/12, ingen møde i januar, 8/2, 9/3, 18/4, 9/5, 

9/6(ændringer kan forekomme). 

 

 
 

Skolebestyrelsens årshjul som planlægningsredskab til kommende møder 

 
August • Årshjul – drøftelse 

• Opfølgning på forventet regnskab 

• De kommende forældre møder – hvordan understøtter vi forældresamarbejdet – 

drøfte oplæg  

• Køleskabe i indskolingen og evt. på mellemtrinnet – formidling ift. 

forældreopgaven med rengøring 

• Høring skolebuskørsel 

• Årgangsfest, Halloween 

•  

September • Planlægning af forældre-traditioner og understøtning af forældresamarbejdet 

• Emneuge i november – forældreinddragelse 

• Fremtidens skole 

• Mål og indholdsbeskrivelse for SFO 

• Lærernes dag 

Oktober • Elevfravær status 

• Kommende arrangementer  

• Emneuge i november 

November • Opfølgning på forventet regnskab 

• Evt. drøftelse af Dialogbaseret aftale/Kvalitetsrapport - udsættes 

• Bestyrelsens beretning 

December • Julefrokost 

• Undervisningsmaterialer 

• Økonomi 2021 – budget 2022 

• 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 

• Valg til skolebestyrelsen 

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 

 


