
 

 

Referat fællesbestyrelsesmøde 

Torsdag d. 11. juni 2020 kl. 18:30-21:30 

 

Mødet holdes i personalerummet på skolen 

 

Ny viceleder Trine Simonsen deltager på mødet 

 
Deltagere: Kristine, Camilla, Heidi (tidholder), Gitte, Jannie, Else (referent), Rikke, Line, Mirjam, Helle 

Afbud: Jonna 

 

 

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden (18:30) 

 

Beslutning: Godkendt 

 

 

Pkt. 2 – Kort corona-nyt (18:35) 

 

Orientering: Vi følger retningslinjerne, heldigvis har vi god plads. Har stadig de 2 

”sprittedamer” i landsbyordningen.  

  

 

Pkt. 3 - Nyt fra Børnehuset, nyt fra medarbejdere (18:45) 

 

Orientering: Stadig lidt børn hjemme, Der er tildelt ny ressource pædagog Helle,der er 2 geder  

på vej i Børnehuset. Claus får hjælp af 2 frivillige til at sætte hegn op. Bedsteforældredag 

udsættes til næste år.  

Vi glæder os rigtig meget til at Trine starter som viceleder pr 1/8-20. 

 

 

Pkt. 4 - Nyt fra Skole/SFO, nyt fra medarbejdere (19:00) 

 

Orientering: Jonna har i dag været og sagt farvel, Marlene og Helle B har været afsted og 

lægge skema for næste skoleår, der bliver igen et højt undervisningstimetal for lærerene. Vi 

fortsætter med 10 rullende fagdage næste skoleår.  

 

 

Pkt. 5 - Nyt fra formanden (19:15) 

 

Indstilling: 

Input til formandsberetning 

 

Beslutning: opgaver på centrum, med vores imput. 

Kristine undersøger om Skole og Forældre har en de kan komme med omkring bestyrelsens 

rettigheder. 

 

 

 

 

 



 

 

Pkt. 6 – Nyt fra Elevrådet (19:30) 

 

Beslutning: Elevrådets beretning bringes i Borger Nyt, Mirjam, Patrick, Karoline, Mathilde 

og Xandra deltog via Teams. De fortalte om hvad de har arbejdet med i dette skoleår, og hvad 

de ønsker man fremadrettet kunne fortsætte med, Fx Verdensmål, nye hoppepuder, 

affaldssortering ved Nomi, hvor alle klasser kunne have 3 skraldespande, ture til Nomi og 

Bilka (affald). Genbrugsdag, hvor alle har noget tøj med til byt til ”nyt”. 

 

Pkt 7 - Datoer og arrangementer – (20:00) 

 

Indstilling: 

Kommende fællesbestyrelse mødedatoer: 11/8, 17/9, 8/10, 5/11, 26/11, 21/1, 11/2, 11/3, 13/4, 

10/6 

 

Arrangementer: 

Første skoledag 10/8 

Forældremøde skole 27/8 

Kontaktforældremøde 29/10 

Julestuearrangement 3/12 

Forældremøde børnehus 10/2 

 

 

Pkt. 8 – Budget 2020 (20:15) 

 

Orientering: 

Gældsafviklingsmødet med direktør og skolechef, der er lavet en plan for hvordan gælden 

bringes ned, der må ikke opbygges nyt gæld i denne periode. 

 

 

Pkt. 9 – Første og sidste skoledag (20:30) 
 

Beslutning:  

Sidste skoledag: der gøres ikke noget i år pga. Corona 

Første skoledag: Parkeringsplads arrangement med kaffe. 

 

Pkt. 10 – Valg til fællesbestyrelse, lukket punkt (20:45) 

 

Indstilling: 

 

Beslutning: 

 

 

Pkt. 11 – Hængepartier (21:00) 

 

 Skolemøbler: Der skal søges fonde, Heidi spørg Kis og Dorthe om de kan hjælpe med 

fondssøgning. 

 Retningslinjer for sygdom blandt børnene, der kan findes links på kommunens 

hjemmeside, som vi kan linke til på vores egen hjemmeside, samt har sundhedsplejen 

udgivet nogle pjecer(links) 

 Rikke: opfølgning på principredigering, Rikke er færdig, så de er ens 

 

 

 



 

 

Pkt. 12 - Punkter til næste møde (21:15) 

 

Beslutning: 

 

* Udtalelse til tillæg til kvalitetsrapport, bilag følger 
Ultimo maj Tillæg til kvalitetsrapport udarbejdes i 

Sekretariatet 
 

Primo juni Tillæg til kvalitetsrapport udsendes til 
skoleledere mhp. indhentning af 
skolebestyrelsernes udtalelser.  

12. august Deadline for indsendelse af udtalelser fra 
skolebestyrelser 

 

 

 

Pkt. 13 - Eventuelt (21:20) 

 

Beslutning: 

Line: ansøgning til støtte foreningen, hvor langt er den ? - Jannie undersøger 

Heidi: Opdeling af børn i Børnehaven, Helle informere om at de er delt i 2 hold, men at 4 års 

gruppen dog deles op i mindre grupper ved behov. Men kommende Solsikkebørn, bliver først 

Solsikker pr. 1/8-20 

 

 

Afslutning i fællesbestyrelsen (21:30 – 22:00) 


