
 

 

Referat til fællesbestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 17/9, 2020 kl. 17:30-21:30 

 

Mødet holdes i personalerummet på skolen. 

Der vil serveres en sandwich + lidt kage til kaffen. 

 
Deltagere: Dorte, Gitte (tidtager), Heidi, Helle, Jannie, Kristine, Line, Maria, Mirjam (referent), Rikke, Trine, 
Karoline og Jeppe - Heidi kommer senere. 

Afbud: Rikke, Agnete 

 

 

Pkt. 0a - Velkommen  
til Maria som nyt fællesbestyrelsesmedlem samt Elevrådet: Karoline og Jeppe (Agnete er også 

normalt med). Præsentationsrunde. 

 

Pkt. 0b - Konstituering og præsentation af fællesbestyrelsens medlemmer (17:30) 

Valg:  

Formand: Kristine (skoledelen) 

Næstformand: Gitte (dagtilbudsdelen),  

Repræsentation i bestyrelsesråd skole: Jannie,  

Repræsentation i bestyrelsesråd dagtilbud: Dorte 

Støtteforeningen: Jannie. 

 

 

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden (18:00) 

 

Beslutning: Tilføjelse af punkt om arbejdslørdag under eventuelt 

  

 

Pkt. 3 - Nyt fra Børnehuset, nyt fra medarbejdere (18:05) 

 

Orientering: 1. okt. får vi flere mandetimer ca. 25 pga. minimumsnormeringer, der er kommet 

kvikassistenter igen hvilket betyder flere legesager fremme, vuggestuen er fyldt op, arbejder 

med den styrkede pædagogiske læreplan herunder børneperspektiv, 

forældretilfredshedsundersøgelse er lige på trapperne, udeliv og motorik er i fokus, uanmeldt 

besøg fra pæd. konsulent med positiv respons, 2 personaler på DUÅ smitter også af på resten. 

Godt i gang med at finde ud af hvad alle pengene fra Owen å æ Awten og Byfestfonden sidste 

år skal bruges til. 

 

 

Pkt. 4 - Nyt fra Skole/SFO, nyt fra medarbejdere (18:20) 

 

Orientering: Coronasituationen er som den er lige nu er vi mest plaget af skoldkopper, ingen 

lokale tilfælde af smittede elever, håber på en kvikassistent snarest, følger fortsat 

retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, vi har fået 0,2 lærer i ekstra midler - pt bliver 

det brugt på skolens Pædagogisk Læringscenter, efter nytår er situationen uvis, 

trivselundersøgelse blandt personale bliver iværksat sammen med HR, HR hjælper os i 

forvejen med et forløb om psykisk arbejdsmiljø, henvendelse sendt til politikerne er mødt 

med en invitation til møde 24/9 - 2-3 forældre skal med HN, fremover bliver henvendelser til 

politikerne offentliggjort, så de skal fortsat være velovervejede, Skave SFH er den eneste SFH 



 

 

i kommunen der er gået frem i tilmeldte, det er bestemt at vi får 44% af coronaudgifterne i 

foråret dækket, ny tildeling på SFHområdet kommer i høring i oktober,  

Vi er hårdt ramt på fællesskabet, fordi vi ikke kan praktisere fællessamlinger, læsemakkere, 

legepatrulje og generel samvær på tværs af klasser. Der er 4 storgrupper på skolen som skal 

holde sig adskilt: 0.-1. kl., 2.-3. kl., 4.-5. kl. og 6.-7. kl. Der er startet på at planlægge ny 

julestue i Multi men meget er usikkert endnu ift. Corona, 4.-5. kl. har været på Kend dit Land 

og har gjort skolen ære helt til Lolland og tilbage, det er meget større end de to dage de var 

væk på tur da det både spreder sig og skal bearbejdes.  

 

 

Pkt. 5 - Nyt fra formanden (18:35) 

 

Orientering: 

Intet! 

 

 

Pkt. 6 – Nyt fra Støtteforeningen (18:35)  

 

Orientering: Lavvande i kassen fordi der ikke er arrangementer. 

 

 

Pkt. 7 – Nyt fra Elevrådet (18:40)  

 

Orientering: 

Vi skal starte med at få styr på elevskabene. 

 

Pkt. 14 – Budgetopfølgning (18:40) 

 

Orientering: Stor budgetopfølgning her i september, som politikerne også følger med i, 3-årig 

plan for afvikling af gæld, vi er gået fra 12 til 10 mio. i tildeling bare mens HN har været 

leder, det eneste vi kan skrue på er personale, for vi bruger ingen penge på indkøb og 

vedligehold, det er dyrt med sygemeldinger, vi får noget dækket af solidarisk driftsikring, 

medarbejdere med høj anciennitet er dyre, det ser ud som om vi er på 278.000 i underskud til 

nytår hvilket følger planen endda hurtigere end planlagt som prognosen ser ud i dette 

øjebliksbillede, men der er stadig mange ubekendte bl.a. VIP på børnetal og sygemeldinger. 

 

 

 

 

BESTYRELSESKURSUS kl. 19-21 

 

 

 

Pkt. 12 – Børne-/unge-politikken i Skave landsbyordning – se bilag (21:00) 

 

Indstilling: 

Fællesbestyrelsens kommentarer til den sammenskrevne politik 

 

Beslutning: udsættes til næste møde 

 

 

Pkt. 13 – Kontaktforældrerådsmødet (21:10) 



 

 

 

Indstilling: 

Input til planlægning af aftenen d. 29. oktober. 

Nedsættelse af planlægningsudvalg. 

1½ time som Fællesbestyrelsen står for. Plejer at være ude i grupper/caféborde. 

Det er ikke en info-aften. Input til bestyrelsesarbejde. 

½ time som de selv får til arrangementsaftaler. 

 

Beslutning:  

Udvalg: Kristine og Dorte  

 

 

Pkt. 14 – Hængepartier (21:20) 

 

- Forberedelse af borgmesterbesøget (+ direktør og skolechef) d. 6/10 kl. 10.30-13.30 i 

forhold til bespisningen (12.00-12.30) og fællesbestyrelsens rolle. I frivillighedens 

tegn. Kristine, Dorte og Heidi deltager denne dag, og de køber ind samme dag.  

 

 

Pkt. 15 - Punkter til næste møde (21:25) 

 

Beslutning: 

- Fremadrettet plan for form og indhold af fællesbestyrelsesmøder herunder tilsyn og 

ris/ros, præsentation af os som bestyrelse udadtil, aula/tavler/hjemmeside opdateres 

med den nye bestyrelse. Her skal de nye billeder fra Photocare bruges. De der ikke er 

fotograferet endnu, skal ind og få det gjort. Det kan man 7.+9.+13. oktober. Herudover 

kunne de daginstitutionssvalgte få taget billeder med deres børn til en tavle i 

Børnehuset. De 3 er tovholdere på den opgave. Hver især skal have forfattet en tekst 

til hjemmesideteksten. 

- Høring på SFO kommer i oktober-november. 

- Børneungepolitik 

- Forældretilfredshedsundersøgelsen 

- Den styrkede pædagogiske læreplan i Børnehuset 

 

 

 

Pkt. 16 - Eventuelt (21:30) 

 

Indstilling: Arbejdslørdag: Lige nu er det måske for svært at få sig meldt ind på 

begivenheden. Helle vil lægge det mere direkte ind på Facebook. Maria vil gerne hjælpe med 

det. 

 


