
 

 

Dagsorden fællesbestyrelsesmøde 

Torsdag d. 8/10, 2020 kl. 18:30-21:30 

 

Mødet holdes i personalerummet på skolen. 

Medbring gerne lidt til det fælles kaffebord 

 
Deltagere: Dorte, Helle, Jannie, Kristine, Line, Maria, Mirjam (referent), Rikke, Trine (tidtager), + elevråd: 
Karoline, Agnete og Jeppe 

Afbud: Gitte og Heidi 

 

 

 

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

 

Beslutning: Mirjam skriver referat af praktiske årsager med pc. 

 

 

Pkt. 2 – Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne (18:35) 

 

Indstilling: 

Hvert bestyrelsesmedlem medbringer til mødet en kort skriftlig (max. 5 linjer) præsentation af 

sig selv og motivation for at sidde i fællesbestyrelsen. 

  

Beslutning: Alle sender deres resumé til Helle Brink så det kan komme på hjemmesiden. 

 

 

Pkt. 2 - Nyt fra Børnehuset, nyt fra medarbejdere (19:00) 

 

Orientering:  

Trine: 

Der skal føres tilsyn/kvalitetssamtaler i Børnehuset. Herunder udviklingspunkter.  

Læreplanen: Fokus er flyttet fra de 6 emne-søjler til det pædagogiske indhold ud fra: ”Den 

styrkede pædagogiske læreplan.” Fælles retning i dagtilbuddet. Den skal være lokalt 

forankret. Det skriftlige lægges på hjemmesiden 1/11. Det er mest det vi gør i forvejen der 

skal beskrives i en ny form. Herunder Lege- og læringsmiljøvurdering og 

forældretilfredshedsundersøgelsen. Hvordan hænger det sammen med Børnepolitikken? Trine 

udformer en rapport ud fra et stort datagrundlag. Det er vigtigt for ledelsen i Børnehuset, at 

det der beskrives også er det der foregår. De enkelte punkter kommer op på personalemøder 

og stuemøder. DUÅ er ikke vores eneste pædagogik men et af de værktøjer vi bruger for at 

udføre den daglige pædagogik. (Inde på EMU ligger rammer og indhold i den styrkede 

pædagogiske læreplan.) 

 

Line: 

Lidt mere luft i arbejdsplanen. 

Der er blevet råd til: Motorikgrej, 2 shelters, 2 hængekøjestole, ladcyklen med plads til 6 børn 

med pengene fra Open by night, byfesten og støtteforeningen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pkt. 3 - Nyt fra Skole/SFO, nyt fra medarbejdere (19:20) 

 

Orientering:  

Helle: 

Vi er startet på DUÅ på lærermødet. Fokus på udviklingsplanen og Hypoteserne. Ikke på 

kursus, så det er selvstudie. Udgangspunkt i oplæringsmanualen, som er pixiudgaven af 

’Utrolige lærere’ der også skal læses i dette skoleår. Lærerne skal til næste møde lave en plan 

over en eller anden problemstilling. Lidt anderledes end LP men også meget det samme. 

Lærerne vil gerne have Hjernesmart integreret i DUÅ-arbejdet. Særlig indsats resten af 

skoleåret. 

Budgetopfølgning: Der prioriteres ledertimer i SFO’en i den kommende tid. 

Cykelskur: Det går de frivillige i Multihallen i gang med efter der er kommet ny facade på 

hallen. Cykelskuret bliver bygget ved Toften.  

Linoleumsgulvet: Noget af det skal brækkes op igen uden regning, fordi der er buler i.  

 

MK:  

Morgenbånd i 3 uger 1 km løb - fantastisk udvikling og glæde ved denne start på dagen. 

Færdselsfagdag + Motionsdag (+koncert) lidt af det skolefællesskab, som vi savner. 

TUS: alle teams har udfyldt en plan for teamsamarbejdet og gennemgår den inde ved HN.  

 

 

Pkt. 4 - Nyt fra formanden (19:40) 

 

Orientering: 

Foretræde for Børne/familie-udvalget: ½ time. De var glade for vores initiativ. De spurgte og 

var lydhøre. De har respekt for den måde vi kan inddrage de frivillige. Vi fik sat fokus på 

balancen i det forhold, så det bliver flødeskummet. Der blev også italesat at vi fortsat er 

interesseret i at kunne tilbyde specialtilbud. 

Skal vi afholde kontaktforældreaftenen?  

 

Pkt. 5 – Nyt fra Støtteforeningen (19:45)  

 

Orientering: ikke noget 

 

Pkt. 6 – Nyt fra Elevrådet (19:50)  

 

Orientering: 

Der er søgt om nye hoppepuder ved Jysk Energi 

Arbejder med fællesskab i en Coronatid: Har bestyrelsen gode ideer? 

- Kig på hvordan vi rent faktisk har fællesskab? 

Elevrådet har nu indsamlet 920,- kr fra elevskabe. 

 

Pkt. 6 – Julestue (20:00) 

 

Indstilling: 

Foreløbig afrapportering fra arbejdsgruppe samt input fra fællesbestyrelsen til arbejdsgruppen 

Udvalget har været samlet og har fået lavet en skabelon til en plan A. 

Erfaringer fra sidste år, hvor forældrene/kontaktforældrene stod for det: 

- Super at det var mere simpelt, overskueligt. 

- Mere tid til at sidde og snakke. 

- Fedt hvis børnene havde mere ejerskab 



 

 

- Sluttede kl. 20.00 

- Godt at der ikke var store, lange forestillinger fordi det er svært at nå. 

- Mere live-værksteder end forproduceret 

- Savnet at børnene havde arbejdet med det i ugen op til 

- Mere roligt og hyggeligt 

- Forslag: Slå udsmykningen af skolen sammen med Borgerforeningens 

juletræstændingsarrangement. 

- Eleverne: Mere fritid til at gå rundt 

- Lidt for meget mad både fællesspisning og derefter boderne. 

- Caféområde  

 

Udvalget: 

- Formålet: Tradition, vise skolen frem, Landsbyordningens arrangement. 

- Rykke hele julestuen ned i Multihallen, festsalen og foyeren 

- Alle sanser i spil. 

- Åben for spøgelsestog, selvom det ikke er jul, så har det andre formål 

- Mad fra køkkenet. 

 

Beslutning: Vi arbejder videre ud fra Plan A. 

 

Pkt. 7 – Børne-/unge-politikken i Skave landsbyordning – se bilag fra sidste møde 

(20:15) 

 

Indstilling: 

Fællesbestyrelsens kommentarer til den sammenskrevne politik. Lægges efter endelig 

godkendelse op på hjemmesiden. 

Bestyrelsen foreslår at der er endnu flere eksempler på at det er SKAVE 

LANDSBYORDNINGS udmøntning af Børne-/Ungepolitikken. 

 

Beslutning: Ledelsen foretager små finjustereringer inden det lægges på hjemmesiden. 

 

 

Pkt. 8 – Fællesbestyrelsesmøderne fremadrettet (20:25) 

 

Indstilling: 

Gruppearbejde omhandlende fremadrettet plan for form og indhold af fællesbestyrelsesmøder 

herunder tilsyn og ris/ros.  

 

Drøftelse:  

Struktur af møderne og tidspunkt. 

Faste emner og hvad der skal lægges i udvalg. 

Tidsfastsættelse af de enkelte emner. 

Elevrådets deltagelse i emner 

 

 

Pkt. 9 – Hængepartier 

 

Indstilling: 

Ingen pkt. denne gang! 

 

 

Pkt. 10 - Punkter til næste møde d. 5/11 

 



 

 

Beslutning: 

* Høring om ny tildelingsmodel for SFO 

* 

* 

 

 

Pkt. 11 - Eventuelt (21:25) 

 

Indstilling:  

Intet. 


