
Referat Fællesbestyrelsesmøde 

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 18.30-21.30 

 

Mødet afholdes på skolen 

 
Mødeleder: Kristine 
Referent: Rikke 
Tidtager:Mirjam 
Deltagere: Else, Gitte, Heidi, Helle, Jannie, Kristine, Line, Mirjam, Rikke 
Afbud: Jonna, Camilla 
 

Emne 
Hvad skal vi 
udrette 

Proces 
Tid  

(180 min.) 
Beslutning 

1. Godkendelse af 

dagsorden 
  5 Godkendt 

2.  Godkendelse af referat   5 Godkendt 

3.  Nyt fra skole/SFH 
Nyt fra medarbejdere 
 
 

Orientering  10 

-Ny dato d 22/10 i stedet for d. 31/10 til 
fællesbestyrelsesmøde. Vedtaget 
Mirjam ændrer i Intra kalender 
-Fælles forældremøde/infoaften tirsdag den 27/8 
kl 18-21 
Der bliver sendt tilmelding ud d. 21.08.19 
Fremgangsmåden er ligesom sidst. Møder først, 
kaffe i midten, møde til sidst. 
Der bliver også fejret at skolen bliver 60 denne 
aften. Der er fødselsdagskage af Sevel bageri. 
Desuden er der Is til børnene dagen efter. Hjem 
Is bilen kommer. 
- Arbejdsaften i børnehuset blev aflyst. Det bliver 
udvidet til en landsbyordning arbejdsdag. Lørdag 
den 05.10.19. Ledelsen vil være til stede, men 
intet personale. Der bliver frokost til sidst. 
Fællesbestyrelsen har som sådan ingen opgaver, 
men det er selvfølgelig vigtigt at de er 
repræsenteret og er synlige. 
Jonna vil lave en liste sammen med Claus, om 
nødvendige opgaver. Desuden er der påbegyndt 
en liste i personalerummet om opgaver. 
- Ang. renovering, så bliver det billigere end 
forventet, så der blev lavet mere. Bl.a. belysning. 
De ekstra penge går bl.a. til nye gardiner. Der 
skal senere laves nye gulve. Desuden skal der nyt 
tag på, Og der er netop konstateret at taget i 
Børnehuset er utæt. Toiletterne på skolen bliver 
lavet senere. 
- Personalesituationen, en status 
Jonna er tilbage på nedsat tid, ca. 25 timer. Hun 
koncentrerer sig om SHF´en og opgaver til 
arbejdsdagen. Helle og Carina Kræmmergaard, 
forsætter med den daglige ledelse i Børnehuset. 
Morgen SFH forsætter forløbelig i Børnehuset. 
Det fungerer umiddelbart godt. 
Randi er tilbage fra sygemelding om ca. 3,5 uge 
på nedsat tid. Tanja, vikar på kontoret forsætter 
indtil 01.10. 
- Der bliver orienteret om opslag fra SSP, og 
forældre til ”Forældre-backup” 
- Bestyrelseskursus den 24.10. Der skal vi komme 
med et oplæg om eksemplariske forløb. 



Der skal meldes tilbage til Helle, så snart vi 
kender tidspunkt, om hvem der kan deltage, og 
lave et oplæg. 
- Der har været en god skolestart. 7. klasse 
skriver til borgernyt, om bl.a. koncerten til owen 
å Awten og det fællesskab det giver. 
 

4.  Nyt fra Børnehuset 
Nyt fra medarbejdere 

Orientering  10 

Den 01.10 er datoen hvor besparelsen træder i 
kraft, derfor skal der ske nogle 
omstruktureringer. Vuggestuegruppen får en 
tilføjelse. 3 års gruppen bliver en enhed sammen 
med vuggestuen, men også en gruppe for sig. 
Der vil desuden være en 4 års og en 5 års gruppe. 
Lisbeth og Kurt bliver tilknyttet 5 års gruppen i 
samarbejde med 4 års gruppen. Der bliver lavet 
en struktureret mødeplan, så der er fokus på 
hvilke personaler der er på. Der bliver desuden 
kigget på den fysiske indretning, så der kan laves 
små læringsmiljøer.  
- Der arbejdes med læreplaner og det faglige 
fyrtårn er meget inspirerende. Strukturen er 
spændende og personalet er enige om at det skal 
modtages positivt. Spis sammen aften er 
midlertidigt aflyst, personalet håber dog der er 
mulighed for at den vender tilbage.  
Heidi og Gitte vil dog prøve at gemmeføre ”spis 
sammen aften” i børnehuset alligevel. Og vælge 
repræsentanter som kontaktforældre. Personalet 
er rigtige glade for det store medansvar de får í 
den kommende nye struktur og organisering. 

5. Nyt fra formanden Orientering  10 

Kristine har brug for hjælp, da hun måske ikke 
kan deltage i fællesforældre mødet på tirsdag. 
Kristine viser sit oplæg om året og fælles- 
bestyrelsen. Vi skal have sagt ordentlig farvel til 
Marianne (sidste år) og Lisbeth. Heidi sørger for 2 
gaver. Gitte tager oplægget hvis ikke Kristine 
kommer. Else fortæller om kontakt 
forældrerollen. Kristne er lettet. 

6. Kommende 
arrangementer 

Drøftelse  10 

Owen Å Awten.  
Førskolearrangement i september 
Fælles idrætsdag 
Ingen af disse involvere fællesbestyrelsen som 
sådan. 

7. Elevrådet Orientering   Er ikke med til første møde!!! 

KAFFE   10  

8. Støtteforeningen Orientering  10 

Hvad kan der søges til, og hvordan søges der? 
Dette spørgsmål vil vi gerne stille til 
støtteforeningen. 
Der findes et ansøgningsskema. 
Det vil vi gerne have rettet til, så det passer til 
Landsbyordningen. 
Støtteforeningen har deltaget til Hogager 
Marked. Det var en stor succes. 

9. Gennemgang og redigering 
af forretningsorden 

Beslutning 
Redigering 
(se bilag) 

25 

Forretningsorden gennemgås og diverse rettelser 
redigeres af Kristine. 
Den. 14. januar 2020 deltager fællesbestyrelsen 
på fælles personalemøde. 

10. Høring Beslutning 

(se bilag; 
høringsbrev, 
forslag til 
revideret 
skolestyrelsesve
dtægt og 
revideret bilag 
til høring i 

25 
Helle opridser hvilke ændringer det vedrører. 
Kristine har lavet hjemmearbejdet og skrevet et 
hørringssvar. Dette sendes afsted. 



skolebestyrelser
ne) 

11. Kontaktforældremøde Beslutning  10 

Afholdes den 07.11.19 Kl. 19-21 
Nedsættelse af arbejdsgruppe til planlægning 
Kristine, Else, Jannie og Gitte danner en 
arbejdsgruppe til udarbejdelse af plan til denne 
aften. 
 

12. Planlæg nyt årshjul + 
præsenteres for 
arrangements årshjul 

Beslutning 
Redigering 
(se bilag) 
 

25 

Årshjulet for dagsorden gennemgås og tilrettes 
Årshjulet for arrangementer gennemgås og 
tilrettes 
Kristine retter til. 
 

13. Involvering af byens 
seniorer (forslag fra sidste 
fælles 
klasseforældrerådsmøde) 

Drøftelse  15 

Hvordan får vi flere involveret i 
Landsbyordningen? Både til gavn for børnene og 
for området… 
Forslag om seniorers hjælp til frugt. 
Børnehuset har en frugtordning, hvorimod 
skolen ikke har nogen lige for tiden. 
Heidi laver et opslag om hjælpende hænder til 
frugtordning i Børnehuset. Første tiltag. 
Der besluttes og meldes ud, at Skoledelen ikke 
har en frugtordning i dette skoleår, da det ikke 
længere er gratis. 

14. Punkter til næste møde   5 
Samtaler Børnehuset. 
Princip opfølgning/status 

15. Eventuelt 
 

  5 

Else orientere om netop overstået møde i 
Fællesforum for skoledelen. Der skal være møde 
den 09.09.19 for alle. Overskriften er: Hvordan 
spiller vi bestyrelsen gode? 
Der findes en gruppe på Facebook: 
”skolebestyrelsesnetværket for Holstebro 
Kommune” Der opfordres til medlemskab af 
denne. 

 


