
 

 

Dagsorden fællesbestyrelsesmøde 

Torsdag d. 11/3, 2021 kl. 19:00-20:30 

 

Mødet holdes virtuelt på TEAMS pga. coronasituationen – Se mødeinvitation pr. mail 

 
Deltagere: Gitte (tidtager), Heidi, Helle, Jannie, Kristine (ordstyrer), Line, Maria, Mirjam (referent), Rikke, 

Trine, + elevråd: Karoline, Agnete og Jeppe 

 

Afbud: 

 

 

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (19:00-19:05) 

Beslutning:  Godkendt 

 

 

 

Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO 

Ledelsen (19:05-19:10) 

Medarbejdere (19:10-19:15) 

Orientering:  

Har lige haft nedlukket Valmuen, det gav lidt ro, at det ikke var den britiske variant. Det var 

en vikar, der var smittet, det er nødvendigt at indkalde vikarer for at opretholde dagligdagen. 

Forældrene var gode til at melde tilbage, og der var fuldt hus igen i dag. 

Fællespasning i påsken i Vimmerby i Mejrup på trods af Corona selvfølgelig med nødvendige 

restriktioner. 

Kvalitetssamtale/tilsyn med pæd. konsulent og skolechefen. Spurgte ind til bl.a. den styrkede 

pædagogiske læreplan og den praksis, der hører til. Herefter er der udarbejdet én 

udviklingsplan, som skal evalueres med den nye dagtilbudschef. 

Ane er kommet ind i flokken og er godt i gang med at danne relationer.  

Nye lege- og læringsmiljøer i både vuggestue og børnehave har god effekt. 

 

 

 

Pkt. 3  Nyt fra skolen 

Ledelsen (19:15-19:20) 

Medarbejdere (19:20-19:25) 

Orientering:  

Der vil snart komme en trivselsundersøgelse til eleverne. Frist til juni pga. corona. Det 

anbefales, at vi får alle elever tilbage på skolen, inden den sættes i gang. 

Møde med Børne/Ungedirektøren og skolechefen om gældsafviklingsplan. Se punkt om 

budget. 

De store i 5.-7. kl. kommer tilbage 1 dag om ugen fra næste uge. De må ikke blandes bortset 

fra 5.kl., som gerne må være sammen med 4. udendørs. Vi er ved at få arrangeret dagene. Der 

er bl.a. en skolebus at tage hensyn til. Det bliver det sociale, der kommer i fokus: Trivsels- og 

fællesskabsstyrkende aktiviteter. Man må gerne tage af sted fx i skoven. Foreløbigt i de 2 uger 

frem til påske. Kraftig opfordring til at være testet på forhånd. Det er frivilligt for skolerne, 

om det arrangeres, samme vilkår som trivselsgrupperne de sidste 2 uger. Fravær registreres 

som almindelige skoledage. 

Vi har fået udvidet vores testsystem, så også Børnehuset kan komme på skolen og blive 

kviktestet 2 gange om ugen. Elever, som har fast undervisning på skolen, og som er over 12 



 

 

år, har mulighed for at blive testet på skolen, hvis forældrene har afgivet elektronisk 

samtykke. 

Der er tomt på skolen, præget af, at de elever, der er på skolen, er fordelt i flere lokaler, og på 

større udeområder. 

Legepatrulje og Fællessamlinger har været aflyst i et helt år. 

4.-5. kl. er en splittet samlæst klasse, hvilket giver store pædagogiske udfordringer. 

Trivselsmøder med 4 elever ad gangen har været en mulighed i 2 uger, gode erfaringer med at 

mødes og tilvænnes det sociale liv med afkodning af hinanden. 

Stadig ikke bekymret for hverken det faglige eller trivslen. Kedeligt JA og vi glæder os JA, 

men det er ikke det samme som mistrivsel, som vi hører i medierne. 

Lærerne er optaget af A20 som er arbejdstidsaftalen, som afløser Lov 409. Det er et krævende 

og spændende arbejde, specielt dette år 1, som kræver særligt samarbejde mellem parterne, 

fordi vi skal danne grundlaget for en fornuftig arbejdstidsaftale sammen. 

 

 

Pkt. 4  Nyt fra Elevrådet (19:25-19:30) 

Orientering:  

Gækkebrevskonkurrence i 5.-7. kl. sendt ud fra bestyrelsen sammen med en hilsen fra 

lærerne. Reaktioner fra eleverne:  

- De synes, det var fedt at modtage overraskelsen i postkassen. 

- Dejligt at de tænker på os. 

- En god ide med brevet og konkurrencen, selvom vi ikke selv laver gækkebreve. 

Hvad tænker elevrådet om trivselsundersøgelsen?  

- Eleverne er stadig glade, men er trætte af at være hjemme, der sker lidt mere på skolen. Godt 

at vente til vi kommer i skole igen. 

 

 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (19:30-19:40) 

Orientering: 

Kristine deltog som forælder i kvalitetssamtalen i Børnehuset. Prøvede at få klemt kommentar 

ind om økonomi. Spændende udvikling, men uden tilførsel af midler. 

Henny fra Borgerforeningen kommer med på næste bestyrelsesmøde. Skave er kommet med i 

et udviklingsprojekt for landsbyer og vil gerne have skole og dagtilbud med i en strategiplan. 

Der kommer en indsats omkring ordblindhed og strategien herom på Skave Skole. 

Bestyrelsesspørgeskema fra studerende om, hvordan forældre bliver inddraget i det daglige 

arbejde og i udviklingsplaner. 

Skolens postkasse er rullebordet inden for døren og ikke postkassen udenfor (PLC) 

 

 

Her siger vi tak for i aften til Elevrådet! 

 

 

Pkt. 6  Budget (19:40-19:55) 

Indstilling: 

Budgetfremlæggelse og godkendelse (se bilag) 

 

Beslutning: 

Ønske fra sidste gang om indblik i de sidste 3 års budgetter, for at have noget at sammenligne 

med. Budgetter er ved hver måneds budgetopfølgning et øjebliksbillede, fordi der er 

justeringer løbende. 

Meget sygefravær og 1% besparelse er afgørende. 

Gælden er med i tallene. 



 

 

Gennemgang af ekstra udgifter i 2021 (se bilag). Det umiddelbare overskud for 2021 holder 

derfor ikke, men vi er godt på vej til at nå målet i 2023. 

 

 

Pkt. 7  Fælles personalemøde med deltagelse af fællesbestyrelsen (19:55-20:00) 

Indstilling: 

a) Der indstilles til, at mødet udsættes pga coronasituationen, ønsker at vente til at muligheden 

for at mødes fysisk er til stede. 

b) Forslag til punkter: Ordblindhed og læsevanskeligheder. Hvad er forskellen på en 

Landsbyordning og en skole i fx midtbyen, hvad er unikt? Evt. kobling til det Henny kommer 

med fra Borgerforeningen. 

 

Beslutning: 

a) Godkendt 

b) - 

 

 

Pkt. 8  Timefordelingsplan (20:00-20:15) 

Indstilling: 

Drøftelse/godkendelse af timefordelingsplan skoleår 21/22 

Samlæsning og struktur er afgørende for denne plan afhængig af hvem der skal samlæses. 

Fremlæggelse af planen og minimumstimetallene fra UVM. 

 

Beslutning: 

Bliver fremlagt igen til godkendelse, når samlæsningsstrukturen er på plads. 

 

 

Pkt. 9  Drøftelse vedr. AULA-kursus for forældre, fx i notifikationer og UNI-koder 

(20:15-20:20) 

Indstilling: 

Tilbud om kursus-café på skolen. Evt. to datoer. 

Målrettet til de problemer, de fremmødte forældre kommer med. 

Kan det lægges i forbindelse med det fælles forældremøde? 

Kan der laves en vejledning i, hvordan man får notifikationer i mail? 

 

Beslutning: 

 

 

Pkt. 10  Punkter til næste møde tirsdag d. 13/4 (20:20-20:25) 

Beslutning:  

Godkendelse af timefordelingsplanen kommer på skrift 

Videre med AULA-kommunikation og -kultur. 

Dorthe sad i bestyrelsesrådet for dagtilbud. Møde 16/3 Gitte/Heidi? Kristine ringer til Heidi. 

 

 

Pkt. 11  Eventuelt (20:25-20:30) 

Indstilling:  

Intet! 


