
 

 

Referat fællesbestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 13/4, 2021 kl. 19:00-20:30 

 

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

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

elevråd: Karoline, Agnete og Jeppe 

 

Afbud: Kristine og Maria (Heidi kunne ikke tilgå mødet) 

 

 

 

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:  

- Vi arbejder i førskole, der har været møde i dag om opstart heraf. 

- Fint brev til forældrene fra Trine Elkjær om motorik, der kan trænes hver dag. 

- Gederne (tak for lån) er blevet til kaniner. Indeholder også pædagogiske indsatser. 

- Mange nye børn er startet og er på vej. Fokus på forældresamarbejde og information. 

 

Pkt. 3  Nyt fra skolen 

Ledelsen (19:15-19:20) 

Medarbejdere (19:20-19:25) 

Orientering:  

- Fuld gang i Skoleplanen, som er lærernes nye arbejdstidsaftale, som aflyser Lov409. Lige nu 

er vi på det stadie der omfatter samarbejde mellem ledelse og TR. Siger noget om 

forberedelse, klasselærerfunktion, tilstedeværelsestid, målsætninger, fokusområder. Der 

lægges op til mange lokale aftalemuligheder, men også centrale rammer. Det næste punkt er 

at ledelsen fremlægger planen for TR, som kvalificerer planen, hvorefter den går videre til 

personalegruppen, hvilket gerne skulle afstedkomme højere grad af ejerskab. 

- Vi er gået i gang med fagfordelingen: fordeling af klasselærere, fortsætterfag, øvrige fag og 

til sidst skemalægning. Lærerne skal ende med at have en opgaveoversigt inden 

sommerferien. 

- De kommunale skoler har lige fået en pulje, som skal gå til ekstra undervisning (1 mio), 

elevråd (50.000) og PPR. Det betyder at Skave skal have brugt 17.000 af disse midler til 

noget med fællesskaber og trivsel inden sommerferien. Elevrådet har 2000. 

- Vi har fået en henvendelse fra en anden fællesbestyrelse om underskriftindsamling ift. at få 

legepladserne på anlægsbudgettet centralt. Øremærket legepladser og skolegårde. Disse bliver 

ofte prioriteret sidst når de ligger decentralt. 

- Personalemæssigt er vi nu på et niveau, som hænger sammen. Til august skal vi have ansat 

en pædagog og en assistent + en medarbejder sat op i tid. 

- Opstart for de store hver anden uge: De er glade, men også afdæmpede, fordi det ikke er helt 

rigtigt. Lærerne prøver at nå så meget som muligt af det vi ikke kan virtuelt, men det hober 

sig nemt op og må så vente 14 dage. Håber godt nok snart at de må vende tilbage 100 % 



 

 

- 4.-5. kl. problematikken: der bør gøres noget nu. Det er helt uforståeligt at 5. kl. må være 

sammen med 4. kl. når de er her hver anden uge. Helt fint med 6. og 7. kl. skal skiftes lidt 

endnu. Men 5. klasse er nu i så dårlig trivsel, fordi de er en samlæst klasse der er splittet op. 

Lærernes formand arbejder på at der må laves mere lokale løsninger. Vi har jo ikke 10 

klasser, der skal findes plads til, bare fordi vi sender 5. årgang i skole.  

- Glade for at nødundervisningsskemaet er bibeholdt. 

- Testning i skolen af børn over 12 år med samtykke går godt. 

- Mange forårsarrangementer aflyses: boldspilsdag, Fræs, alt valgfag inkl. UCH-dage. Glæder 

os til fælles skraldedag på torsdag. 

 

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

Orientering:  

- Nyt sæde til svævebanen, ønske fra de små, gået i stykker, 2000,- kr., nemmere at sidde 2 på 

- Der er ansøgt 45.000 kr. ved Jysk Energi igen til nye hoppepuder. 

- Der er ansøgt Skolemælkslegatet om 5000,- kr. til materialer til renovering af Borgen. 

 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (19:30-19:35) 

Orientering: 

Ikke noget at berette. 

 

Her siger vi tak for i aften til Elevrådet! 

 

Høringssvarene forfattes af Helle Brink ud fra disse noter, og sender dem efterfølgende til 

godkendelse i bestyrelsen. 

 

Pkt. 6  Høring vedr. Tildelingsmodel for det specialiserede område (19:35-19:45) 

Indstilling: 

Børne- og Familieudvalget har på udvalgsmødet d. 26. marts 2021 besluttet at sende forslaget 

til Ny tildelingsmodel for det specialiserede område i folkeskolerne i høring. Høringen er ved 

skolebestyrelserne, Handicaprådet samt Fælles-MED. 

Høringssvar indsendes til Børne- og Familieudvalget senest d. 23. april kl. 15.00 

(se bilag) 

 

Beslutning: 

Vi vil kunne varetage opgaven på en god måde. 

Vi er for Mellemformen, men det kræver at vi har økonomien til det. 

Mellemformen motiverer til at gøre en særlig indsats lokalt. 

Men vi starter med et minusbeløb som en lille skole. 

Hvad er det for et tilbud specialbørnene får, når det er så presset økonomisk. 

 

 

 

Pkt. 7  Høring vedr. fordeling af tosprogede børn i dagtilbud (19:45-19:55) 

Indstilling: 

Børne- og Familieudvalget har på udvalgsmødet d. 22. marts 2021 besluttet at sende forslaget 

til fordeling af tosprogede børn i høring. 

Høringssvar indsendes til Børne– og Familieudvalget senest den 3. maj 2021 kl. 10.00 

(se bilag) 

 

Beslutning: 

Vi er altid interesserede i at få flere børn. 

Vi har mange 2-sprogede 

Ville vi være interesserede i at få fjernet. 



 

 

Godt at få fordelt børnene, så der ikke er nogen der fravælger en skole pga. en høj grad af 2-

sprogede. 

Betyder det at de to-sprogede bliver dårligere stillet logistisk, altså ikke kan få pasning i deres 

lokalområde og at børnene fjernes fra lokale fællesskaber? 

Og den anden vej rundt, vil denne løsning betyde at flere ikke tildeles deres ønske-placering 

pga dette puslespil?  

 

 

Pkt. 8  Høring vedr. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud (19:55-20:05) 

Indstilling: 

Børne- og Familieudvalget har på udvalgsmødet d. 22. marts 2021 besluttet at sende forslaget 

til Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i høring hos Forældrebestyrelser i Dagtilbud og 

Landsbyordninger, samt Fælles-Med. 

Høringssvar indsendes til Børne– og Familieudvalget senest den 3. maj 2021 kl. 10.00 

(se bilag) 

 

Beslutning: 

Positivt at vi lokalt kan beslutte vores egen ledelsesstruktur 

Styrelsesvedtægterne giver fleksibilitet ift. fx førskoleopstart og forskudt pasningsbehov. 

I forhold til forældreperspektivet er det positivt at der bliver større mulighed for at få den 

plads man ønsker sig. 

 

 

Pkt. 9 Strategi i landsbyudvikling, v/ Henny (20:05-20:15) 

Indstilling: 

Orientering omkring nyt udviklingsprojekt for strategi i landsbyudvikling.  

Herunder skal der vælges et par stykker, som vil deltage i de møder, som bliver. 

 

Beslutning: 

Skave er udvalgt som 1 af de første 5 landsbyer. 

1-2 møder som styres af konsulentfirmaet. 

Vi vil gerne vente til vi kan mødes fysisk her i 2021 

Mirjam og Helle vil gerne deltage. 

Janni deltager også og måske Kristine eller Maria. 

 

Henny havde en anden god nyhed om at vild med dans bliver til noget til efteråret. 

 

Pkt. 10  AULA-kommunikation og -kultur (20:15-20:25) 
Indstilling: 

Notifikationer og fædre (kursuscafé) 

Rikke har lavet en vejledning i notifikationer, som ligger ved Helle Brink 

 

Beslutning: 

Indsats allerede fra vuggestue, for at få forældrene godt i gang. 

Udsende vejledning sammen med forældrebrev fra HN. 

Har vi en skole med udelukkende enlige mødre? Humoristisk indslag. 

God ide at opdrage fra små i 0. kl. 

Idé: Konkurrence kun for mænd: Hvem er den første der ser opslaget! 

Hvem kunne tænke sig at være med til at lave det? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pkt. 11  Punkter til næste - og sidste - møde torsdag d. 10/6 (20:25-20:30) 

Beslutning:  

- Budgetopfølgning 

- Forberede 1.skoledag 

- Det kommende skoleårs mødedatoer 

- Input til formandsberetning 

- Forberede fælles forældremøde 

- Nyt princip vedr. virtuel undervisning (ud fra udkast fra MK) 

 

 

Pkt. 12  Eventuelt (20:30-20:35) 

Indstilling:  

- Problemer med at tilgå mødet i dag.  

- Forhåbentlig det sidste virtuelle møde. 


