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

7870 Roslev 

Skolebestyrelsesmøde   
Dato: 17.06.2020 Kl.: 18.00 – 20.00.  

Referat:  

Afbud: Henriette Rask 
 

 

1.  Referatet underskrives.   

 
 

Godkendt.  

2.  Hverdagen på skolen lige nu.  

Hverdagen i SFO lige nu. 

Nyt fra elevrådet.  

Eleverne har været gode til at 
finde ud af retningslinjerne i for-
hold til en skoledag, som har væ-

ret på en ny måde som følge af 
Corona. Undervisningen forgår 

stadig meget ude og vi har stor 
fordel af at have mange områder 
rundt om skolen, hvor eleverne 

har kunnet være klassevis. Vi hå-
ber på en mere normal skoledag 

efter sommerferien.  
 
I vores SFO har vi også være ude 

og har fundet mange nye aktivite-
ter, som kunne foregå ude og hvor 

vi samtidig kunne følge retnings-
linjerne i forhold til Corona.  
 

Alt i alt har Corona tiden betyder 
at vi har måttet tænke anderle-

des, men det har også betydet at 
vi har lært nye måder at være 
sammen på i forhold til læring og 

trivsel.  
 

3.  Resultatet af valg til skolebesty-

relsen og den videre procedure i 

forbindelse hermed. 

Anders Krarup Pedersen og Olek-
sandr Pryadko blev valgt til skole-

bestyrelsen for to år. Der blev 
valgt tre suppleanter: Henrietta 
Seier Aagaard Købke, Johnny 

Knudsen og Helle Toft Christen-
sen. Hvis der ikke kommer ny liste 

inden for 10 dage efter valget, så 
er disse valgt til skolebestyrelsen.  

 
 

4.  Tillæg til fælleskvalitetsrapport for 

Skive Kommune. Vi gennemgår 
den på mødet.  

 

Blev gennemgået og godkendt. 
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5. Planlægning af næste skoleår. 
Gennemgang af hvor langt vi er 

lige nu.  
 

Skemaerne bliver færdig i ugen in-
den ferien og eleverne får udleve-

ret et skema. Skemaerne lægge 
ud på aula, når det nye skoleår 
rulles op. Emneugen med besøg af 

huskunstner er planlægges til sep-
tember i uge 38. Blev udsat pga. 

Corona situationen. 

6.  Budget for Skive Kommune i 

2021. Vi gennemgår forslag til 
budget, som vil blive fremlagt på 
møde d. 15. juni. Her deltager for-

mand og skoleleder i et video- 
møde. I skrivende stund kendere 

vi ikke forslagene. Der vil måske 
komme forslag vedr. ændring af 
skolestrukturen.  

 

Vi gennemgik forslag til budget. 

Enighed om at vi ikke vil forholde 
os til de konkrete strukturæn-
dringsforslag. Vi ønsker at be-

skrive vore ønsker til fremtidens 
skole her i Durup, hvor vi lægger 

vægt på skolen i lokalsamfundet. 
Hvis Skive Kommune ønsker en 
decentral struktur, så må der nød-

vendigvis afsættes de økonomiske 
midler dette kræver. Der udsen-

des et forslag til høringssvar til 
bestyrelsen inden det indsendes til 

forvaltningen. 
 

5. Forældre fra Nautrup er utilfredse 

med for lang køretid i bussen til og 
fra Nautrupområdet.  

Skolebestyrelsen ønsker at få til-

sendt de nye busplaner for kom-
mende skoleår. Skolebestyrelses-

formanden og skolelederen tager 
en samtale med busselskabet og 

fremkommer med ønsker til pla-
nen. Vi håber at finde mulighed 
for at forbedre busruterne.  

 

6 Elever og personale. Orientering 

 Økonomi. Orientering 

7. Næste møde i august med den nye 
skolebestyrelse. 

Onsdag d. 26. august kl. 19.00. 

   

   

   

   

Venlig hilsen Malene Gadegaard og Inga Emborg 
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