
   

 

 

 

Skolebestyrelsesmøde Karup Skole 

 

MØDEDATO 07.09.22 

MØDETIDSPUNKT 18.30 – 20.00 på skolen 

DELTAGERE  

GÆSTER  

FRAVÆRENDE Charlotte, Nielli, Henriette, Vita, Iben, Anna Sofia (elevrådet) 

REFERENT SR 

 
 
DAGSORDEN OG REFERAT 
  
 

 
PUNKT NR.:  1 

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

…FRA FORMANDEN • Elo og Michael har deltaget til forældremøder i alle afdelinger for at 
gøre opmærksom på hvem skolebestyrelsen er og hvad de gerne vil 
arbejde med.  

• Godkendt det fælles og det lokale høringssvar vedr. skolestruktur 

• Forsøger at danne sig overblik over skolens principper 

 

…FRA LEDELSEN Optaget af:  

• understøtte skoleårets start. Vi er kommet godt fra start 

•  Indsatser i K/K projektet herunder landart/kunstprojekt 

• Skolen deltog om til Karup Å-løb hvor 195 var ude at løbe. 

•  Skoledag om lørdagen med forskellige varierede aktiviteter. En rigtig 
god dag med god opbakning 

• Budgetforhandlinger. 

• Legeplads projekt 
 

 

…FRA PERSONALET Udskoling: 

•  At få rutiner ind i hverdagen. Grønne sammen. Ture ud af huset 

• I gang med at planlægge motionsdag og sponsorløb 

• Sammen om fritidsjob, som er en kommunal indsats. 
Mellemtrin  

• Grønne sammen med fokus på vand og vandets kredsløb bl.a. 
Animations forløb 

• 4 og 5. klasse i skoven med tema om skovens liv 

• 6. klasse på energimuseet 

• Et super Kunstforløb med besøg af kunstnere i forbindelse med 
byfestskoledagen. 

• Det faglige: alle børn gennemgår læse og stavetest samt matematik 
med fokus på hvilke indsatser, der skal laves hen over året.  
Indskoling:  

• Grønne sammen. Fælles tur til Lunden.  
SFO: 

•  Deltager i morgen i sæbekasseræs for 3. årgang sammen med andre 
SFO er i Viborg kommune 

• Sfo-klub: i gang med mad og spille aften i næste uge 
 

 



   
…FRA ELEVERNE • Nye repræsentanter formand: Anna Sofia fra 9. og næstformand; 

Leah 8. klasse 

• Har gennemgået årshjulet.  Byrådsdag i oktober, hvor der skal laves 
ansøgning til ønsker til skolen.  

•  

 

…FRA FORÆLDRE-
RÅDENE 

• Valgt forældreråd til forældremøderne. 

 

PUNKT NR.: 2 Skolebestyrelsens opgaver og 
beføjelser 

Form: 
O+D+B 

Tid:  15 
min 

Ansvarlig: 
DO+EB 

FREMSTILLING: 

Der er lavet en justering i møderækken – se nederst på dagsordenen. 
 
Skolebestyrelsens opgaver tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten og 
forretningsordenen -– der laves en opdatering af forretningsorden, se 
https://karupskole.aula.dk/skolebestyrelsen/skolebestyrelsen-vedtaegter 
 
 

REFERAT: 

• Der er lavet justeringer i møderækken. 

• Forretningsorden drøftes og der justeres i klokkeslæt for møder 
(18:30-20:00.) Justeret Forretningsorden sendes rundt til bestyrelsen 
til godkendelse.  

• Der er opmærksomhed på, at der indkaldes suppleanter, hvis der er 
afbud.  

 
 

PUNKT NR.: 3 Skolestruktur – forslaget fra 
det politiske udvalg 

Form: O Tid:  20 
min 

Ansvarlig: EB 

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) Derudover har EB og DO deltaget i møde med B og U udvalget.  

Der gives en orientering. 

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

uddannelse/skole/fremtidens-skole-2022/ 

 

REFERAT: 
• Elo og Dorthe orienterer om møde med B og U udvalget.  

 

 
Elevrådet deltager hertil 
 
 

PUNKT NR.: 4 Indsatser det kommende 
skoleår 

Form: 
O+D+B 

Tid:  15 
min 

Ansvarlig: 
EB 

FREMSTILLING: 

Skolebestyrelsen har understøttet at organisering på skolen ændres således at 
der fra skoleåret 2022/2023 er traditionelle klasser fra 0. – 9. årgang.  
Der laves en opsamling på forældreråd og drøftelse af, hvordan disse 
understøttes. 
 

REFERAT: 

• Der er valgt forældreråd i alle klasser. Der laves en oversigt på 
hjemmesiden.  

• Obs på at booke lokaler, nøgler mm foregår hos Finn, teknisk service 

• Elo laver udkast til et velkomst- brev, der rundsendes til alle nye 
forældreråd. Bestyrelsen aftaler indbyrdes om forældreråd evt. skal 
indkaldes til fælles møde.  

• Der laves en besked-gruppe på Aula for hver afdelings forældreråd.  

•  

 
 

PUNKT NR.: 5 Sammenhængsaftale Form: 
O+D+B 

Tid:  20 
min 

Ansvarlig: DO 

https://karupskole.aula.dk/skolebestyrelsen/skolebestyrelsen-vedtaegter
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/


   

FREMSTILLING: 

Skolens kvalitetsrapport er blevet afløst af en sammenhængsaftale samt 
tilhørende datasæt. Sammenhængsaftalen er det afsæt, der er for skolens 
arbejde/indsatser. Præsentation og drøftelse. 
Se bilag (kan ske justeringer) 

REFERAT: 
• Dorthe orienterer om sammenhængsaftalen. Der er blevet justeret på 

nogle områder bl.a. er det lokale K/K projektet kommet på. 

•  

 
 

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

FREMSTILLING:  

REFERAT: 

• Personalets dag 5.10.  

• Obs på, at punkter bl.a. forventet regnskab og forældreinddragelse til 
emneugen skal på næste møde 

• Nogle årgange Ikke så god tilslutning til forældremøder. Hvad kan vi 
gøre?   

• Do orienterer om legepladsrenovering.  

 

 

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, 

10/5, 8/6(ændringer kan forekomme). 

 

 
 

Skolebestyrelsens årshjul som planlægningsredskab til kommende møder 

 
August • Årshjul – drøftelse 

• Bestyrelsens opgaver, styrelsesvedtægt, 

• De kommende forældre møder – hvordan understøtter vi forældresamarbejdet – 

drøfte oplæg (obs. køleskabe indskolingen) 
• Høring skolestruktur 

• Høring skolebuskørsel 

• Årgangsfest, Halloween – udvalg nedsættes 

• Sammenhængsaftale  

September • Planlægning af forældre-traditioner og understøtning af forældresamarbejdet 

• Emneuge i februar – forældreinddragelse 

• Fremtidens skole - orientering 

• Revidering af principper  

• Opfølgning på forventet regnskab 

• Personalets dag dag 

Oktober • Elevfravær forpligtigelse, indsats og status  

• Kommende arrangementer  

• Revidering af principper 

• Mål og indholdsbeskrivelse SFO 
 

November • Opfølgning på forventet regnskab 

• Revidering af principper 

• Bestyrelsens beretning 

• Emneuge i februar – bestyrelsens rolle 

December • Julefrokost 

• Undervisningsmaterialer 

• Økonomi 2022 – budget 2023 

• Revidering af principper 

Januar • Intet møde 

Februar • Godkende nyt budget og se regnskab for foregående år 

• Revidering af principper 

Marts • Elevfravær status 

• Økonomi 

• Revidering af principper 



   
•  

April • Opfølgning på forventet regnskab 

• Kommende skoleår – tankerne bag planlægning herunder skemaer, valgfag mm 

• Revidering af principper 

Maj • Planlægge afholdelse af forældremøder i kommende skoleår 

• Revidering af principper 

Juni • Status på skoleåret der gik og planlægning af indsatsområder for det kommende år  

• Planlægge afholdelse af forældremøder i kommende skoleår 

• Økonomi 

• Revidering af principper 

Juli • Intet møde 

 


