
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO 10.05.21 

MØDETIDSPUNKT 18.30 – 19.10 på teams 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE Nielli, elevrådet  

REFERENT SR 

 
DAGSORDEN OG REFERAT 
 
 

 
PUNKT NR.:  1 

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

…FRA FORMANDEN • Intet nyt 

 

…FRA LEDELSEN Optaget af:  

• Dagligdag  

• Kommende skoleår 

• Genåbning af skolen 

• Karup Kølvrå projektet 

• Overleveringssamtaler fra børnehusene 

 

…FRA PERSONALET • Alle børn er 100% tilbage på skolen fra i dag. Det er dejligt, for de har 
været savnet. Det har været svært for nogle af børnene at komme 
tilbage, og de skal lige finde ind i dagligdagen igen. Lærerne hjælper 
med at få skabt en struktur og finde tilbage til rutinerne. 

• I udskolingen havde de skriftlige prøver i sidste uge og er nu ved at 
gøre eleverne klar til de kommende prøver, samt afslutningen på 
deres folkeskoletid. 

 

…FRA ELEVERNE • Elevrådet holder møde i den nærmeste fremtid og repræsentanter 
forventes at deltage i næste skolebestyrelsesmøde. 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• Intet nyt 

 

PUNKT NR.: 2 Orientering om genåbningen 
og håndtering af dette  

Form: O Tid:  5 min Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

• Alle børn 100% tilbage. I Viborg kommune har man valgt at 0.-6. 
årgang møder 8:00-13:00 og de øvrige 8:00-14:00.  

• Det anbefales stadig, at børnene afleveres og afhentes udenfor 
skolen.  

• Der er fortsat fokus på hygiejne: hyppig håndvask, aftørring af borde 
osv.  

• Det er hårdt for børn og voksne med de mange ændrede retningslinjer 
og ofte korte frister for ændringer. Alle er meget fleksible og gode til 
at hjælpe hinanden med at gøre det så godt som muligt. 

• Stadig ikke fysiske skolebestyrelsesmøder. Vi håber vi må mødes til 
juni-mødet.  



   
• Mht. at afholde børnefødselsdage er det også lidt anderledes pga. 

Corona. Det er vigtigt, at der tænkes i trivsel for alle, og der ikke er 
nogen der skal føle sig alene/udenfor. (jf. skolebestyrelsens princip 
for skole/hjem samarbejde) Dette tages med til kommende 
forældremøder. 

 
 
 

PUNKT NR.: 3 Høring ved budgetforslag Form: 
O+D+B 

Tid: 15 min Ansvarlig: 
CO+DO 

FREMSTILLING: 

Kære alle 

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 27. april 

2021 at sende udvalgets forslag til budget 2022-2025 i høring. 

Bestyrelser, MED-udvalg samt Handicapråd og Ungdomsråd har herefter 

mulighed for at komme med kommentarer til forslaget til budgettet. 

Høringsperioden løber fra den 29. april – 13. maj 2021. 

Såfremt I ikke finder at have kommentarer til budgetforslaget, kan I 

undlade at fremsende høringsskema. 

Høringssvarene vil indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets endelige 

behandling af forslaget den 1. juni 2021, inden det fremsendes til 

Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på behandling på 

budgetseminaret den 30. august 2021. 

Budgetforslag: Budgetforslaget samt tilhørende bilag findes ved at følge 

linket:  Børne- og Ungdomsudvalget - dagsorden fra mødet den 27. april 

2021 kl. 12:15 (viborg.dk) 

Skema til høringssvar: Vedhæftede skema til høringssvar vedrørende 

budgetforslaget skal benyttes og indsendes til shand@viborg.dk  

Sidste frist for fremsendelse af høringssvar er torsdag den 13. maj 

2021. 
 

REFERAT: 

Drøftelse af forslaget og prioriteringerne i det. 
 Ud fra drøftelserne formulerer Dorthe bestyrelsens tanker omkring det 
tilsendte materiale, som fremstår meget ugennemskueligt. Dette 
rundsendes til godkendelse hos bestyrelsen, inden det fremsendes til B 
og U 
 

 
 

PUNKT NR.: 4 Styrelsesvedtægten - udtalelse Form: 
O+D+B 

Tid:  10 
min 

Ansvarlig: 
DO+CO 

FREMSTILLING: 

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet d. 27. april at sende en 

revision af styrelsesvedtægten for folkeskolen samt bilaget til 

styrelsesvedtægten for folkeskolen til udtalelse i skolebestyrelserne. 

Udtalelserne skal behandles på BUU d. 1. juni, og jeg vil gerne bede om 

bestyrelsernes udtalelser senest d. 17. maj. 

 

Ændringerne til bilaget fremgår af den vedhæftede fil. 

 

Ændringerne til selve vedtægten består i en præcisering af, at forældrene i 

forbindelse med skolebestyrelsesvalg har et antal, stemmer svarende til 

det antal forældrerepræsentanter, der skal vælges til bestyrelsen. Dette 

fremgår ikke af vedtægten i dag. Til orientering er vedtægten vedhæftet 

mailen her 

 

Materiale er fremsendt til bestyrelsen d. 24.04.21. 

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/borne-og-ungdomsudvalget/2021-04-27-12-15-2406/#3-budget-2022-2025
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/borne-og-ungdomsudvalget/2021-04-27-12-15-2406/#3-budget-2022-2025
mailto:shand@viborg.dk


   

REFERAT: 
• Birgitte formulerer en udtalelse ud fra drøftelser. Udtalelsen 

rundsendes til bestyrelsen til godkendelse inden det indsendes til B 
og U 

 
 
 

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

FREMSTILLING:  

REFERAT: 
• Dorthe og Susanne fortæller om Karup Kølvrå projektet og de 

arbejdsgrupper, de sidder i 

• Vi håber på, at vi må mødes fysisk til næste skolebestyrelsesmøde 

 

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 – 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 

 


