
Referat 
Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde 

Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 18:30 – 21:30  

 

Mødet holdes i personalerummet på skolen 

 

Deltagere: Kristine, Camilla, Heidi, Rikke, Else, Jannie, Gitte, Line, Mirjam, Helle 

Afbud: Jonna 

 

Referent: Heidi 

Tidholder: Camilla 

 

 

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

 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt 

 

 

Pkt. 2 - Godkendelse af referat (18:35) 

 

Beslutning: 

Referat godkendt 

Fremadrettet skal referatet godkendes/kvitteres pr. mail.  

 

 

Pkt. 3 - Nyt fra Børnehuset, nyt fra medarbejdere (18:40) 

 

Orientering: 

Medarbejder: Forælder mødet i børnehuset forløb rigtig godt, vuggestuen var flot 

repræsenteret, Helle fremlagde hvad det er vi – står for og står på. 

Fastelavnsfest var en stor succes, og god opbakning fra forældre.  

Uge 7, rigtig vigtigt med tilbagemelding på ferie, så personaletimerne kan bruges fornuftig. 

 

Ledelse: Valg til forældrebestyrelsen i Børnehuset. Gitte og Camilla var på valg. 

Valgresultatet blev Gitte Bro og Dorthe Thoustrup. 

 

 

Pkt. 4 - Nyt fra Skole/SFH, nyt fra medarbejdere (18:50) 

 

Orientering: 

Medarbejder:  

7. kl. har haft trivselsseminar i 2 dage, dagene blev afsluttet af en forældreaften med 

fremlæggelse af eleverne, flot fremmøde på 50 forældre. Stor ros til eleverne.  

Skole/hjem samtalerne er næsten afsluttet. Mangler 0. kl. Tilbagemelding fra forældrene var 

at samtalerne var for korte. Det var svært for både forældre og medarbejder at få en 

fyldestgørende samtale på den korte tid. 

Fastelavnsfest på skolen var som altid en succes.  

3./4. klasse læser fortsat for børnene i Børnehuset til stor fornøjelse for alle børn.  

Det startes op på forberedelsen til Skolernes sangdag samt Alsang i Holstebro.   



 

Ledelse: Ny fremskudt rådgiver Louise Pedersen på skolen. 

Ny virksomhedspraktikant Niels Utzon, som er uddannet pædagog.  

`Læselyst` startes op i samarbejde med andre skoler i kommunen, Solvejg Vorre bliver 

tovholder på projektet.  

Forberedelse til førskole pr. 1 maj. 

Der kommer sandsynligvis en ny ressourcepædagog i Børnehuset. 

 

 

Pkt. 5 - Nyt fra formanden (19:00) 

 

Orientering:  

Hvordan bruges medlemskabet af ”Skole og forældre” af medlemmer af bestyrelsen.  

 

 

Pkt. 6 – Elevrådet (19:05) 

 

Orientering: 

Affaldsindsamling. Eleverne skal ud og besøge 3 steder fordelt på de forskellige klassetrin. 

Elevrådet vil lave affaldssortering i hver klasse.  

Udarbejdelse af ny vejledning til elevskabe. 

Elevrådet får besøg af interesseorganisationen Danske skoleelever.   

 

 

Pkt. 7 – Støtteforeningen 

 

Orientering: 

Støtteforeningen har takket nej tak til fælles valgmøde. 

Støtteforeningen har forslået evt. et fastbeløb som de kunne støtte med pr. år.  

Ønskes billeder af det foreningen støtter, så de kan få noget reklame/omtale.  

 

 

Pkt. 8 – Budget 2020 (19:15) 

 

Orientering: 

Proces i gang med færdiggørelse af regnskab og i gang med budget 2020 

 

 

Pkt. 9 – Rekruttering af viceleder (19:20) 

 

Indstilling: 

Tidsplan for processen og fællesbestyrelsens input til ønsket profil 

 

Beslutning: 

Helle nedsætter et ansættelsesudvalg.   

Ønskes ny viceleder start 1. aug. 2020  

Alle i bestyrelsen læser ansøgningerne  

 

 

Pkt. 10 – Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud, se bilag (19:40) 

 

Indstilling: 

Drøftelse af udkast sendt til høring i forældrebestyrelser i dagplejen, de kommunale dagtilbud 

og landsbyordninger, jf. Børne-  og Familieudvalgets beslutning d. 20. februar 2020. 



Høringsperioden pågår frem til d. 16. marts 2020. 

 

Beslutning: 

Vi laver et høringssvar hvor vi tilkendegiver tilfredshed med forslaget. Enkelte tilføjelser 

ønskes i vedtægterne.  

Kristine udarbejder høringssvar.  

 

 

Pkt. 11 – Skolebuskørsel (20:00) 

 

Indstilling: 

Drøftelse. 

Fællesbestyrelsens input af ønsker og opmærksomhedspunkter til møde med buskoordinator. 

 

Beslutning: 

Der drøftes om der er nogle udfordringer mht. bus til og fra skole. 

Bussen fra Trabjerg ankommer til skolen for sent. 

Vi ser glædelig frem til en løsning. 

 

 

Pkt. 12 – Principper, se bilag (20:10) 

 

Indstilling: 

Drøftelse 

 

Beslutning: 

Enkelte ændringer af overskrifter mm 

Rikke opdaterer og færdig redigerer layout.  

 

 

Pkt. 13 – Planlægge valg (20:20) 

 

Indstilling: 

Drøftelse 

 

Beslutning: 

Punktet flyttes til næste møde. 

 

 

Pkt. 14 – Opfølgning på pkt vedr kontaktforældrefolder, se bilag (20:40) 

 

Indstilling: 

Drøftelse 

 

Beslutning: 

Enkelte rettelser. Rikke opdaterer.  

 

 

Pkt. 15 - Opfølgning på skolemøbler: tilbagemelding om de andre skolers erfaringer 

med indkøb af skolemøbler (20:50) 

 

Indstilling: 

Drøftelse 

 



Beslutning: 

Vines kontormøbler i Skive, evt. køb i samarbejde med andre skoler for større rabatter. 

Evt. udarbejdes en 3-10 årsplan for indkøb.  

Tovholder: Ledelse  

 

 

Pkt. 16 - Punkter til næste møde (21:00) 

 

Beslutning: 

 Planlægning af valg 

 Godkendelse af principper 

 Viceleder  

 Budget 

  

 

 

Pkt. 17 - Eventuelt (21:05) 

 

Beslutning: 

Ønske om en samlet og synlig sundhedsplan. Sundhedsplejerske inddrages som ressource. 

 

 

 

 


