
 

 

Dagsorden til ”Corona-fællesbestyrelsesmøde” 

Torsdag d. 30. april 2020 kl. 16:00-18:00 (+20 min. frivilligt) 

 

Mødet holdes på Centrum på skolen 

Medbring evt forplejning til eget forbrug 

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

 

 

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden (16:00) 

 

Beslutning: Godkendt 

 

 

Pkt. 2 - Nyt fra Børnehuset, nyt fra medarbejdere (16:05) 

 

Orientering: 

Genåbning af Børnehuset, herunder retningslinjer og forventninger fra 

myndigheder/forvaltning 

 

 

Pkt. 3 - Nyt fra Skole/SFH, nyt fra medarbejdere (16:15) 

 

Orientering: 

Genåbning af skole og SFO, herunder retningslinjer og forventninger fra 

myndigheder/forvaltning 

- Helle har meldt til forvaltningen at vi har plads til at 6.-7. kl. starter op. 

- 16 nye førskoler starter 1. maj (12 fra Børnehaven og 4 udefra) 

 

Pkt. 4 - Nyt fra formanden (16:25) 

 

Orientering og drøftelse:  

Genåbning af landsbyordningen; fra et forældreperspektiv 

- Ros fra forældrene til Landsbyordningen for håndteringen under Corona. 

- Mange forældre vil ønske, at hvis det sker igen, vil de gerne have én platform til 

skolearbejdet, altså ét sted hvor man kan se hvad der skal laves hjemme. 

 

Pkt. 5 – Budget 2020 (16:35) 

 

Orientering: 

Plan for gældsafviklingen gennemgås 

- Vi skal være af med vores gamle gæld om 2½ år 

- Helle skal ind og præsentere afviklingsplanen på forvaltningen. 

o En pædagog stopper naturligt, og erstattes af andre i huset 

o Viceren skal være på gulvet, hvad der svarer til en arbejdsdag. 

o En fuldtidslærer går ned på 80% 

o Vi ansætter ikke pædagoger i lærertimer fremadrettet fra 4.-7. kl. 



 

 

o Pædagogerne må gerne dække timer i indskolingen. 

o Skoledagen bliver længere igen fordi det er for dyrt i SFH 

o Der skal rykkes en masse rundt fx på skolepædagogerne i de to huse. 

- Der er fortsat mange ubekendte bl.a. børnetal og sygdom (+ solidaritetspuljen) 

 

 

Pkt. 6 – Rekruttering af viceleder (16:45) 

 

Indstilling: 

Status på processen (jvf bilag) 

Fremlæggelse af case til kandidater udvalgt til 2. samtale 

- Kristine fremlagde 2 spændende cases, som bestyrelsen drøftede og godkendte. 

- Andre må gerne forfatte flere cases som er mere pædagogisk fokuseret. 

 

Beslutning:  

- Samtaler mandag d. 4. maj  

- Foregår i Børnehuset 

- Ansættelsesudvalget møder kl. 17.00  

- Samtaler starter kl. 17.30 

- Der er aftensmad 

- Helle melder ud vedr. om 1. samtaler bliver reflekterende team. 

 

 

Pkt. 7 – Timefordelingsplan (17:10) 

 

Indstilling: 

Ledelsen ønsker fællesbestyrelsens kommentarer/input til ressourcefordeling i forhold til 

samlæsning af kommende klasser 0.+1.kl. samt 4.+5.kl. 

- Kommende 4.-5. kl. er der fokus på ift. deres antal (27) og antal personaler. 

- Kommende 0.-1. er der fokus på antal (30) 

- Samlæsning er et vilkår på vores skole 

- Samlæsning er ikke en sammenlægning. 

- Princip om at de små skal have mere støtte? Hellere tage stilling hvert år. 

 

Beslutning: 

 

 

Pkt. 8 – Valg til fællesbestyrelse (17:30) 

 

Indstilling: 

Vi kigger på tidligere fabrikerede plancher over fællesbestyrelsens arbejde samt fremtidige 

planer. 

Videospots optages efter mødet, ca. 20 min. 

- Til Facebook 

- Kristine sender mail ud med gule lapper. 

- De små videoer skal lægges ud hver for sig. 

- Sendes til Gitte 

 

Beslutning: 

- Det bliver et digitalt valg ift. stemmeafgivning. 

- Der skal være klarhed om, hvorvidt begge forældre må stemme 

- Else og Kristine (genopstiller) er på valg 



 

 

 

 

 

 

Pkt. 9 - Punkter til næste møde (17:50) 

 

Beslutning: 

 Skolemøbler: Søge fonde? Helle får priser. Heidi går ind i at få tilbud direkte. 

 Punkter fra før Corona opfølgning.  

 

 

Pkt. 10 - Eventuelt (17:55) 

 

Beslutning: 

 


