
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO 13.10.21 

MØDETIDSPUNKT 18.30 – 20.00 på skolen 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE KM, HH, Charlotte, elevrådet 

REFERENT SR 

 
 
 
 

DAGSORDEN OG REFERAT 
 afde 
 

 
PUNKT NR.:  1 

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

…FRA FORMANDEN • Ønske at lærernes-dag datoen lægges i årshjulet 

 

…FRA LEDELSEN • Meget sygdom bl.a. skoldkopper og influenza 

• Planlægger motionsdag til på fredag 

• Planlægger emneuge i uge 47 

• Optaget af dagligdagen 

• K/K projekt og forskellige møder i den forbindelse 

• Viden produktion med Bazar 

•  

 

…FRA PERSONALET • SFO: Høstfest med rigtig god tilslutning fra forældre og søskende. 

• Planlægger Lanterneaften for 0. og 1.  

• Klub: er så småt gang i at producere julegaver 

• Hele skolen Planlægger motionsdag og emneuge 

• På torsdag er der ”skolevalg” med besøg af Ulrik Wilbek, der 
fortæller om at være politiker.  

 

…FRA ELEVERNE • Forbereder byrådsdag. Søger om flere hængekøjer 

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• H3 planlægger arrangement i november 

• H7 bio-tur  

• H5 bio-tur med søskende 

•  

 
 
 

PUNKT NR.: 2 Elevfravær – status og 
handlinger 

Form: 
O+D+B 

Tid:  10 
min 

Ansvarlig: DO 

FREMSTILLING:  

REFERAT: 
• Dorthe orienterer. Fravær højt pt. bl.a. pga. skoldkopper og influenza.  

Der kommer ny handleguide fra kommunen omkring skolefravær. 
Ved højt fravær er skolen undersøgende på baggrunden. 

 
 



   
PUNKT NR.: 3 Arrangementer i det 

kommende skoleår 
Form: 
O+D+B 

Tid: 15 min Ansvarlig: 
udvalgene 

FREMSTILLING: 
Status på de to afdelingsarrangementer og skolefesten om lande i uge 47 
 

REFERAT: 

Emneuge og skolefest: opslag i uge 43. Bestyrelse og forældre-hjælpere 
deles ud på boderne. 
Indskolings arrangement afvikles i morgen.  
Mellemtrins-arrangement: Mangler hjælpere. Kontakter udskoling mhp 
hjælp fra 9. årgang (Susanne) Opslag kommer torsdag.  

 
 
 
 

PUNKT NR.: 4 Fremtidens skole  Form: O Tid:  15 
min 

Ansvarlig: KM, 
HH, SR ogDO 

FREMSTILLING: 
Der gives en orientering om de projekter, som Karup skole er med i samt i 
arbejdsmetoden. 

REFERAT: 
• Dorthe orienterer om de projekter Karup skole har deltaget i. 

 

PUNKT NR.: 5 Rengøring af elevkøleskabe Form: 
O+D+B 

Tid:  5 min Ansvarlig: 
DO+CO 

FREMSTILLING: 
Opfølgning på elevkøleskabene i indskoling, som rengøres af forældre. 
 

REFERAT: 
• Der har været tilslutning til rengøring af alle køleskabe på nær et. 

Dette lukkes til november.  

 
 

PUNKT NR.: 6 Økonomi  Form: 
O+D+B 

Tid:  10 
min 

Ansvarlig: 
DO 

FREMSTILLING: Jf. årshjulet gives en status på skolens økonomi. 

REFERAT: • Dorthe orienterer.  

 
 

PUNKT NR.: 7 Trafikpolitik – skolepatrulje eller 
gåbus 

Form: 
O+D+B 

Tid:  15 
min 

Ansvarlig: 
DO+CO 

FREMSTILLING: 

Skolen har oplevet over år at færre og færre børn benytter skolepatruljen, er der 
andre tiltag, der kan hjælpe børnene sikker i skole? 
Trafiksikker skolevej – skolen har været i dialog med kommunen og politiet. 
 

REFERAT: 

• Brug af fodgængerovergangen, hvor skolepatruljen står,  svinger 
meget. 

• Do har været i dialog med politi og kommune ang. vejkrydset ved 
Egevej. Kigger på mulighed for bedre belysning.  

• Der kigges også på belysning ved tunnelen  

• Trafiksikkerhed på Viborgvej ligger hos vejdirektoratet.  

• Der opleves farlig parkering ved Helleanlægget på Østergade.  

• Der opfordres til at forældre taler med andre forældre i deres bolig- 
område og arrangerer ”gå-bus”. 

• Do skriver ud om at skolepatruljen stopper ultimo oktober. 

 
 

PUNKT NR.: 8 Eventuelt Form: O Tid:  5 min Ansvarlig:  

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

• En forespørgsel om gode ideer til at udskoling kan tjene penge til 
lejrskole. Orienter` gerne skolen hvis I hører om noget.   

• En drøftelse vedr. valg af forældreråd. Kigge ind i skole/hjem 
samarbejde igen, - hvad vil vi med forældreråd?  

• Skolestrukturmøde den 26.10. 

 

 



   
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 • 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 

Oktober • Elevfravær status 

• Kommende arrangementer  

• Emneuge i november 

November • Opfølgning på forventet regnskab 

• Evt. drøftelse af Dialogbaseret aftale/Kvalitetsrapport 

• 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 

 


