
 

 

Referat fra fællesbestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 11/8, 2020 kl. 18:30-21:30 

 

Mødet holdes i personalerummet på skolen. 

Vi medbringer hver især lidt godt til kaffen. 

 
Deltagere: Dorte, Heidi, Helle, Jannie, Kristine, Line, Mirjam (referent), Rikke (tidholder), Trine 
Afbud: Gitte og Camilla 

 

 

 Velkommen til nyt medlem; Dorte  

 

 

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

 

Beslutning: OK 

 

 

Pkt. 2 – Kort corona-nyt (18:35) 

 

Orientering: 

Der er lagt en ensartet linje, som minder meget om før ferien. Nogle regler er strammere andre 

er løsere også set ud fra retningslinjerne fra myndighederne. Tager særlige omstændigheder op 

til særskilt vurdering fx fællessamling. Finder lokale løsninger. 

  

 

Pkt. 3 - Nyt fra Børnehuset, nyt fra medarbejdere (18:45) 

 

Orientering:  

Viceleder Trine Simonsen startet: Glad for sin opstart, lederhverdag er startet fra dag 1. 

Børnetal prognose: vi har længe været bekymret for vuggestuen, men det har heldigvis rette sig. 

Der er stort set fyldt op. Børnehaven er også fyldt op. Det betyder penge i kassen. Vi skal 

stadig ikke være blinde for det faldende børnetal.  

Samskabelsesprojekt med pædagogstuderende: Gik i vasken pga. Corona. De studerende må 

ikke komme ud. Vi er stadig interesserede. 

Sandplay i Børnehuset: terapi i sand via leg, men det er ikke lige nu vi takker ja til det. Vi 

bruger ressourcepæd. i stedet. 

Feriepasningstilmelding: Det kommer ud i august, bedre styring på det også for personalets 

skyld, så de kan planlægge ferie i bedre tid. Det foregår på papir, fordi det ikke er en del af 

vores AULA pakke.  

Der er tilført 68.000 kr til løft af personale, så 2 på deltid kan komme op på fuld tid. 

Nye børn: Der er taget imod en del nye børn i huset. Tryghed og nærvær er i fokus før der skal 

ske nye tiltag. 

Personale: De er flyttet en del rundt i personalegruppen, og der er kommet nye hoveder og 

vikarer ind. 

 

 

Pkt. 4 - Nyt fra Skole/SFO, nyt fra medarbejdere (19:00) 

 

Orientering:  



 

 

Elevtal prognose: Børnetallet er dalende, vi er nu på 104 elever. Vi bliver presset på vores 

økonomi. 

Mulighed for 0,2 lærerstilling: 59.000 fra nu til nytår. Ikke udregnet hvad det giver de næste 3 

år. De næste 59.000 skal løbe et helt år. Man må gerne ansætte tidsbegrænset. Kan betyde at 1 

80% stilling kan blive en fuldtid. 

DUÅ-implementering i skoledelen – hvordan? Begynder så småt på lærermøder at 

implementere DUÅ på skoledelen. Har været LP, men nu må vi selv vælge et nyt pædagogisk 

styreredskab. 

SFH-kolonidag: Succes! 

Skole: Dejligt med STORE børn tilbage, børnene er glade for at gå i skole og spændte på alt det 

nye. Også spændende og uoverskueligt for personalet at få startet op igen. Lærerværelse, AV-

rum og arbejdspladser har fået nyt gulvtæppe, hvilket har givet en masse ekstra pakke-ned og 

rydde-op opgaver. Centrum har været helt fyldt op med undervisnings-grej og møbler. 

 

 

 

Pkt. 5 - Nyt fra formanden (19:15) 

 

Orientering: 

Kristine har sendt brev til forvaltningen vedr. vores frustrationer omkring økonomien. Det 

bliver taget op på udvalgsmøde d. 20. 

Gennemgang af forretningsorden (se bilag): små rettelser er foretaget, så den er endnu mere 

præcis og ikke kan misforstås. 

 

 

Pkt. 6 – Nyt fra Støtteforeningen (19:30)  

 

Orientering: 

Ikke noget nyt. 

 

Pkt. 7 – Nyt fra Elevrådet (19:35)  

Punktet udgår, da der endnu ikke er dannet nyt elevråd! 

Elevrådet ved vi ikke hvornår vi kan få valgt og sat sammen. 

Bestyrelsen understreger at elevrådet er et vigtigt demokratisk organ. 

 

Orientering: 

 

 

Pkt. 8 – Revidering af årshjul (19:35) 

 

Indstilling: 

Fællesbestyrelsens årshjul revideres iht. Forretningsorden (se bilag) 

 

Beslutning: 

Der er foretaget rettelser, så begge årshjul (arrangementer og bestyrelsesdagsorden) er 

tidssvarende. 

 

Pkt. 9 - Udtalelse til tillæg til kvalitetsrapport (19:50) 

 

Indstilling: 

Fællesbestyrelsen giver udtalelse til tillægget (se bilag) 

 

Beslutning: 



 

 

Det er blevet frivilligt om man vil tilbyde kortere skoleuge. Vi valgte det til sidste år, men det 

blev en meget dyr løsning. Skave Skole har ikke råd til det, nu hvor pengene til udvidet SFH-

tid aldrig er kommet. Hvis vi havde haft muligheden for at vælge kortere skoleuge, havde vi 

valgt det. Men vi har ikke valgfrihed, fordi vi ikke har råd til det. Vi er tvunget til det, og det 

skal stå i kvalitetsrapporten. 

Punkt 4: det er meget uigennemsigtigt, hvorledes de ekstra midler til kvalitetsløft af den 

understøttende undervisning fremadrettet skal udmøntes i tildelingsmodellen. I 2019 er de brugt 

til afviklingsplanen, hvad skal de fremadrettet? 

 

 

Pkt. 10 – Borgmesterbesøg i Skave landsbyordning tirsdag d. 6/10 (20:05) 

 

Indstilling: 

Input fra fællesbestyrelsen til forberedelse af besøget 

Kommer 10.30-12.30 og spiser herude. 

L-med er med. 

Hvad er ledelsen lige nu optaget af? 

Hvad fylder decentralt? 

Hvordan arbejder vi med børneungepolitikken? 

 

Bestyrelsens ønske:  

- Økonomi, Landsbyordningen er en vigtig del af lokalsamfundet. 

- VIP-ordning 

- Beholde 7. klasse 

 

Beslutning: 

Næste gang besluttes det om: Bestyrelsen vil gerne stå for frokosten den dag. De tager fri den 

dag. Og slår et slag for at frivilligheden er helt afgørende for vores overlevelse. 

 

Pkt. 11 – Forældremøde på skolen 27/8 kl. 18-21 (20:20) 
 

Indstilling: 

Planlægning af aftenen 

- Forslag om at bruge Multi, således at der kan komme 2 fra hvert hjem. HN undersøger. 

- God ide at skrive hvilke vigtige info der er at komme efter i fællesdelen. 

- God ide med tilmelding 

- God ide at skrive, at der har meldt sig nogen til at træde ind i bestyrelsen. 

 

Beslutning:  

- 1. runde: kl. 18.30-19.30: 4.-5.-6.-7. kl. (4.-5. starter kl. 18.00 pga. kend dit land) 

- Fælles kl. 19.30-20.30 (herunder præsentation af medarbejdere) 

- 2. runde: kl. 20.30-21.30: 0.-1.-2.-3. kl. 

 

 

Pkt. 12 – Børne-/unge-politikken i Skave landsbyordning – se bilag (20:35) 

Punktet udgår pga.. tekniske problemer med dokumentet. Punktet sættes på næste dagsorden! 

 

Indstilling: 

Fællesbestyrelsens kommentarer til den sammenskrevne politik 

 

Beslutning: 

 

 



 

 

Pkt. 13 – Hjemmesiden (20:45) 

 

Indstilling: 

Hjemmesiden er delvis opdateret. Der ønskes input fra fællesbestyrelsen i forhold til 

eksisterende og evt. nyt indhold på hjemmesiden. 

 

Endelig er skolens hjemmeside opdateret, flot arbejde HN. 

Billeder af bestyrelsen tages op på næste møde. 

 

Beslutning: Nyttige vejledninger (links) 

- Skolens ABC 

- Frikvartersfolder 

- Kontaktforældre folder 

- Sygdoms- og sundhedsvejledninger (link) 

 

 

Pkt. 14 – Arbejdslørdag lørdag d. 26/9 kl. 09.00-14.00 frokost kl. 13.00 (21:00) 

 

Indstilling: 

Hvordan vil fællesbestyrelsen evt. kunne bidrage i forbindelse med arbejdsdagen? 

I forretningsordenen er det tydeliggjort at bestyrelsen deltager selve dagen. 

Janni er tovholder på frokosten 

Personalet er ikke på arbejde. 

Arbejdsopgaver:  

Opgaverne var lagt ud på Facebook på forhånd med billederne. Dorthe vil gerne hjælpe med at 

koordinere. Mange forældre vil gerne hjælpe med arbejdet og stille redskaber til rådighed. 

Det er vigtigt at det er godt forberedt. 

Børnene har en rigtig god dag denne dag. Den oser af fællesskab og betyder stolthed for alle. 

 

Beslutning: 

Dorthe bliver redaktør på fb. 

 

Pkt. 15 – Hængepartier (21:10) 

 

* Skolemøbler: Der skal søges fonde, Heidi spørger Kis og Dorthe om de kan hjælpe med 

fondssøgning.  

- Man kan ikke søge til offentlige ting, så den er skudt ned. 

 

* Line: ansøgning til støtteforeningen, hvor langt er den ? - Jannie undersøger 

- Støtteforeningen har ikke flere penge, erhvervslivet har også sagt nej til yderligere sponsorat. 

- Forslag om at søge næste års Byfestfond så overskuddet går ubeskåret til cykler til 

børnehuset. 

 

 

Pkt. 16 - Punkter til næste møde (21:15) 

 

Beslutning: 

- Frokost til borgmesterbesøg 

- Foto af bestyrelsesmedlemmer 

- Arbejdslørdag 

- Børneungepolitikken 

 

 



 

 

 

Pkt. 17 - Eventuelt (21:20) 

 

Indstilling: 

Skolemad: Rigtig ærgerligt at det ikke er lige i tiden. Ønske om at det kan bringes ud i 

klasserne. HN er åben for en mulig løsning, hvis den er coronavenlig fx portionsanrettet. 

Heidi henvender sig i Multihallen. 

 

Fælles personalemøde med fællesbestyrelsen 25/3 kl. 17-19 

 


