
Durup Skole  Tlf: 9915 6100 
Idrætsvej 2, Durup  e-mail: Ineg@skivekommune.dk 

7870 Roslev 

Skolebestyrelsesmøde   
Dato: 27.08.2020 Kl.: 19.00 – 21.00.  

Referat:  

Afbud: Mette, Mette og Anders.  
 

 

1.  Referatet underskrives.   

 
 

Godkendt.  

2.  Hverdagen på skolen lige nu.  

Hverdagen i SFO lige nu. 

Nyt fra elevrådet.  

Opstart efter sommerferien og en 
periode med nødundervisning i 
foråret. Stadig hensyn at tage i 

forhold til smittefare. Mange børn 
og personale bliver testet her efter 

ferien. Ingen smittet på skolen. 
Arbejder på klargøring af Kunst-
emneuge i uge 38. Igen mange 

børn i SFO efter en nedgang i Co-
ronatiden.  

Elevrådet bliver valgt i denne uge.  
 
 

3.  Skolebestyrelsen skal konstituere 

sig. Der skal vælges formand og 

næstformand.  

Malene Gadegaard blev valgt som 
formand og Ditte Haddad som 

næstformand.  

4.  Vi gennemgår skolebestyrelsens 
retningslinjer og forretningsorden.  

 
Der bliver afholdt kursus for nye 

skolebestyrelser d. 22. september 
kl. 17.30 – 20.00. på Skive Semi-

narium. Hvem vil deltage i dette 
kursus? 
  

Blev gennemgået. Vi reviderer vo-
res forretningsorden på næste 

møde.  
 

Vi kører fra Durup kl. 17.00.  

5. Resultatet af drøftelserne med 
busselskabet før ferien resulterede 

i at vi fik ændringer i planen. Det 
er vi meget positive overfor. Men 

forældre er utilfredse med at ele-
ver fra Durup Skole skal køre sam-
men med elever fra Roslev Skole, 

når der nu er meget fokus på at 
undgå smitte med Corona.  

Vi drøfter det og lave forslag til 
handling på området. Hvad kan vi 
gøre som skolebestyrelse? 

 

Vi inviterer Skolebestyrelsen på 
Roslev Skole til møde d. 6. okto-

ber kl. 18.00 – 19.00. Derefter 
holder vi almindelig bestyrelses-

møde her i Durup. Alternativt d. 7. 
oktober. Formålet er at få snakket 
busplanerne igennem i en samlet 

drøftelse også omkring overgan-
gen fra grundskole og overbyg-

ning.  
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6.  Nye datoer for temamøder om in-
kluderende læringsmiljøer i dette 

skoleår. Møderne blev aflyst i for-
året pga. Corona.  
 

19. januar Glyngøre Skole 
24. februar Oddense Skole 

15. marts Roslev Skole 
21 april Durup Skole 

7.  Forældremøder i september Afholdes d. 9. september for 3. kl. 
– 6. kl.  

Afholdes d. 23. september for 0. 
kl. – 2. kl.  

Skive Bibliotek står for indlæg 
vedr. læselyst.  
Ønske om at undgå at samle alle 

forældre til fællesmøde denne 
gang pga. smittefaren.  

Undersøger om vi kan lave fælles-
indlæg på en alternativ måde?   
Skolebestyrelsen står for indlæg i 

klasserne. 
0. kl. Ditte 

1. Malene 
2. Alex/ Mette KB 

3. Malene 
4. Anders 
5. Mette TP 

6. Malene 
Malene laver oplæg til beretning 

som sendes til alle.  
 

8.  Skolemælk.  Der indføres tilbud om skolemælk.  

9. Lektier og Ugeplanen.  

 

På forældremøderne vises hvordan 

man på AULA finder ugeplanen, da 
ikke alle forældre ved dette. End-

videre drøftes lektierne i de for-
skellige klasser. Hvordan, hvorfor 
og hvor meget.  

 

10.  Elever og personale Orientering 

11. Økonomi.  Orientering.  

 

mailto:Ineg@skivekommune.dk

