
 
 

Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag d. 16. august 17.00-19.00 

 
 

Min Dagsorden 
 

 
 

Ansvar 
Hvem 

Referat  
 

 Konstituering af 
skolebestyrelsen. 
 

 Martin bød velkommen og fortalte kort om 
bestyrelsesarbejde i en kommunal kontekst.  
Martin gennemgik Styrelsesvedtægten for det kommunale 
skolevæsen i Viborg Kommune.  
 
Fremadrettet er der et ønske om, at formanden for 
bestyrelsen er mødeleder til bestyrelsesmøderne.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig inden 
konstitueringen.  
Sune Mølgaard blev valgt som formand for bestyrelsen de 
kommende 2 år.  
Bettina Thomsen blev valgt som næstformand.  
Tillykke med valget til jer begge. 

 Høring vedrørende den lukkede 
skolebusrute 
 

 Martin gennemgik den tilsendte mail vedr. høringssvaret.  
Vi havde efterfølgende en drøftelse om indholdet i 
høringssvaret. 
Martin og Sune laver forslag til høringssvaret, som sendes 
til godkendelse hos de øvrige medlemmer inden det 
videresendes til kommunen.    

 Forældremøderne – billede af 
skolebestyrelsen 
 

 Der blev taget et billede af bestyrelsen, som ligges på 
intra, så andre forældre har mulighed for at se, hvem der 
er i skolebestyrelsen.  
 
Forældremøder: 
Mellemtrinnet afholder forældremøde i hele afdelingen 
mandag d. 20. august 
Udskolingen holder forældremøder årgangsvis.  
Indskolingen afholder forældremøder årgangsvis.   
 
Forældregruppen kan kontakte bestyrelsesmedlemmerne 
via mailsystem. Mailadresser ligges på intra.  
 
De fremmødte bestyrelsesmedlemmer præsenterer sig 
selv på Mellemtrinnets forældremøder, og fortæller 
hvordan bestyrelsen kan kontaktes. 
 
Der deltager også bestyrelsesmedlemmer til de øvrige 
møder, som ligeledes præsenterer sig selv, og fortæller 
hvordan bestyrelsen kan kontaktes. Følgende fordeling 
blev aftalt.  
20. august - Mellemtrinnet: den der er til stede 
29. august - 2. årgang: Anne Mette 
30. august - 1. årgang: Hans Henrik  
3. september: 7. b Sara 
6. september 6. A: Thomas/Sune, 6.B: Hanne og  
7.A: Klasseteamet 
10. september – 8. A: Lone S. og 8. B: Thomas 
13. september: 9. K: Lone S.  
20. september – 0. årgang: Sara og Bettina 
 

 Jubilæumsfesten - orientering 
 

 Festen afholdes lørdag d. 8. september.  
Fra 14 – 17 holder skolen åben hus, hvor medarbejderne 
viser skolen frem, og der er mulighed for at købe øl/vand.  
Medarbejder og ledelsen deltager i den planlagte aftenfest.  

  Planlægning af kommende 
møder i skolebestyrelsen. 

 Husk mailadresser på nye medlemmer. 
 



 Ønske om at møderne planlægges rullende mandag – 
torsdag i tidsrummet 17 – 19.  
 
Sune og Martin finder datoer og sender dem ud til de 
øvrige medlemmer inden næste møde. 
På næste møde tages mødedatoerne på dagsordenen til 
en endelig beslutning.  

 Arbejdsområder for den ny 
skolebestyrelse? 
 

 - Årshjul sættes på som punkt til næste møde.  
- Svømning for 4. og 5. årgang 
- Hvordan kan vi som skolebestyrelse fremme 

forældresamarbejdet? 

 Eventuelt 
 

 Der fremkom et ønske om, at vi modtager høringssvar i så 
god tid, at der er mulighed for at inddrage øvrige forældres 
holdninger/meninger inden svaret skal indsendes.   

 
Note i forhold til punktet omkring skolebusruten: 

Kære skoleledere  
 
Ifølge bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen ”skal kommunalbestyrelsen 
indhente udtalelse om ordningens nærmere tilrettelæggelse, herunder om ruter og 
opsamlingssteder, afgangstider og ventetider, fra de berørte skolebestyrelser.” 
 
Jeg vil derfor gerne bede jer om at sætte den lukkede skolebuskørsel på som et punkt på 
dagsordenen på et bestyrelsesmøde, så jeg kan få jeres udtalelser senest fredag d.31. 
august. 
Jeres udtalelser vil derefter blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget på mødet 18. 
september. 
Da skoleåret starter en uge senere end sidste år, og Børne- og Ungdomsudvalget mødes 
en uge før, er der desværre en kortere periode, hvor I kan nå at drøfte emnet i 
bestyrelsen. Næste møde i BUU ligger imidlertid først i oktober, så det er 
uhensigtsmæssigt at skubbe høringen hertil. 
Med denne advis før sommerferien håber jeg, at I kan nå at sætte emnet på dagsorden i 
bestyrelsen. 
 
Viser der sig nogle uhensigtsmæssigheder ved ruterne ved skoleårets start, så må vi 
selvfølgelig tage hånd om dem hurtigst muligt. 
 
I forhold til drøftelsen på bestyrelsesmødet skal I skelne imellem de lukkede skolebusruter, 
som tilrettelægges af Viborg Kommune, og de åbne ruter, som varetages af Midttrafik. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Annemette Kjærulff Carril 
Teamleder 


