
 

 

Referat Fællesbestyrelsesmøde 

Tirsdag den 9. august 2022 kl. 16.45-21 hos Helle i Sdr. Lem.  

Vi mødes på skolen 16.45 og kører samlet op til Helle. Mødet slutter kl. 21 hvor vi kører fra 

Helle.  

Fra kl. 19 og til ca. 21 – fælles hygge ved Sønder Lem Vig – så husk sup-boards og badetøj. 

Hvis det blæser for meget, kan vi i stedet gå en tur. 

Kristine medbringer sødt til kaffen.  

 
Deltagere: Hanne, Helle, Jannie, Jimmi (ordstyrer + tidsholder), Kristine, Malene, Maria, Mirjam (referent), 

Trine  

 

Afbud: Lene, Line 

 

 

………………...……………...Spisning og opstart af møde……………...………………….. 

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (5 min.) 

Beslutning:   

Godkendt 

 

 

Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO (10 min.) 

Orientering:  

Ledelse (TS):  

- Vi har fået malet vores vægge og døre i Børnehuset, en stor fornøjelse. 

- I gang med proces vedr. de 2 barselsvikariater for Charlotte og Ane. 

- Omrokering i vuggestuen fra september. 

- Ny vikar i huset: Tilde 

- Solsikkebørnene er startet godt op i deres nye omgivelser. 

Medarbejdere (LL): 

- Der skal vælges en ny medarbejderrepræsentant i stedet for Line. 

- DUÅ tovholder rollen løftes i fællesskab i denne periode.  

 

  

Pkt. 3  Nyt fra skolen (15 min.) 

Orientering:  

Ledelse (HN):  

- Kommet godt i gang. 

- Lærerne var på skolen en uge før eleverne mødte op. 

- Maibritt er allerede godt i gang med de første 14 dage i vikarjobbet, som Freja 

overtager de næste 5 uger. 

- Lone starter op d. 1. okt. Vi glæder os til en ny kollega 

- Står foran et skoleår med uddannelse. 

o Ledelsen er afsted til diplom 

o MF gør sin matematikvejleder uddannelse færdig i efteråret. 

o Alle lærerne skal have DUÅ-kursus i løbet af skoleåret. Skræddersyet forløb til 

os, så vi kan nøjes med et halvt forløb: Certificeret DUÅ-skole sammen med 

Naur-Sir og Sevel. 



 

 

- Kaj Bech er ekstra hyret til at tage ukrudt. Vi kan ikke nøjes med det der kan klares på 

arbejdslørdag. Spændt på om det lever op til vores forventninger. Det skal evalueres 

inden vi forlænger. De kommer 8 gange. Helle får en melding når de har været der. 

- Afrapportering af arbejdet med fokusområder fra centralt hold. Vi skal fokusere på 

elevens stemme som det næste. Oplevelsen er at forvaltningen bruger rapporten til 

noget. 

- Helle har haft kaffemøde med leder af Videnscenteret omkring drøftelse af 

specialindsatser 

Medarbejdere (MK): 

- Var godt i gang en uge op til skolestart, lamineringsmaskine brudt sammen. 

- Rigtig glade for at vi havde klasselærerdag hele første dag. 

- Første skoledag med solsikker fra en forælder:-) 

- Fælles for hele skolen: 

o Udsmykning 

o Regler og rammer i klasserne 

o Elevrådsvalg 

o Owen å æ awten 

o Søgt om basketstandere 

 

 

Pkt. 4  Nyt fra formandskabet (10 min) 

Orientering: 

- Opfølgning Sikker skolevej: 

o Morten og Heidi er inviteret på bestyrelsesmøde. 

- Plan for proces på høringssvar, procedure omkring udarbejdelse af høringssvar til 

budget 2023. Det plejer at komme ud nu her og har en uge inden det skal afleveres uge 

35. Smart hvis vi kan lave det til næste møde. Typisk 3 ting man vælger ud af både 

positive og negative inputs. Men vigtigt at man læser det hele igennem, selvom man 

ikke forstår det hele. Det kan risikere at blive hjemmearbejde, med skriftlig 

tilbagemelding, hvis vi ikke når mødet inden høringsfrist. 

 

 

Pkt. 5  Nyt fra Brandingudvalget (5 min.) 

Orientering: 

Beslutning om ”nyt fra brandingudvalget” fremadrettet skal være et fast punkt på dagsorden.  

Beslutning: 

- Det skal beholdes som punkt. 

- Med til at holde os skarpe. 

- Nu er der også logo t-shirts til de store. Nu er der 80 i alt. 

- Kristine og Maria deler t-shirts ud til Owen å æ Awten. 

 

 

Pkt. 6  Datoer for fællesbestyrelsesmøder i 22/23 og kontaktforældreaften (10 min) 

Indstilling: 

Udmelding af datoer for møder det kommende år og kontaktforældreaften, udkast fra Jimmi 

(ingen møde i december)  

1.september: Skal ændres pga. forældremøde i Børnehuset onsdag d. 7/9 

 

12. september (Ny dato) 

4. oktober 

Kontaktforældremøde: 1. november kl. 17-19 på skolen. 

24. november 



 

 

24. januar 

23. februar 

21. marts 

18. april 

25. maj 

20. juni 

8. august 

 

Beslutning: vedtaget 

 

 

Pkt. 7 Kommende forældremøder og valgene (20 min) 

Indstilling: 

Ledelsen fortæller om rammer og indhold for møderne. 

Planlægning af valg og årsberetning.  

 

Beslutning:  

- Skolen:  

o Vi gør som vi plejer, med 2 omgange forældremøder med et fællesmøde i 

midten. Særligt emne: Elevfravær. 

o Bestyrelsens del af mødet: Årsberetning og Kristines slides. Jimmis 

overtagelse. 

o 2 ledige pladser til bestyrelsen 

- Børnehuset: 

o Jimmi tager årsberetningen 

o 1 eller 2 ledige pladser ledige til bestyrelsen 

- Konstituering af bestyrelsen d. 12/9 

 

 

Pkt. 8 Punkter til næste møde d. 12/9 (5 min.) 

Beslutning: 

Evt. besøg af medlem af udvalget for sikker skolevej 

Konstituering 

Skolebestyrelsens håndbog 

Planlæg principarbejde i skoleår 22/23 

Revidere forretningsorden og årshjul 

Evaluere fællesforældremøde skole og Børnehus 

Nedsætte udvalg til planlægning af kontaktforældreaften 

Elevråd skal på dagsordenen igen 

Høringssvar 

 

 

Pkt. 9  Eventuelt (5 min.) 

Beslutning: 


