
 

 

Referat Fællesbestyrelsesmøde 

Mandag den 30. maj 2022 kl. 17.00 – 19.00 i skolens personalerum 

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

(referent), Trine, elevrådsrepræsentanter: Caroline og Freja 

 

Afbud:  

 

 

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (1700-1705) 

Beslutning:   

Godkendt 

 

Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO (1705-1715) 

Orientering:  

Ledelse (TS):  

- Nyt tilsynsmateriale med observationsskema, så det bliver mere uvildig. 

- Styrke evalueringskultur 

- Kapacitet: det ser godt ud, der er børn på venteliste, snit på 10 

- Søger ny medarbejder til vuggestuen, vikariat til når LLK kommer tilbage. Samtaler 

mandag i uge 25. 

- Førskolen er kommet rigtig godt i gang med god struktur. 

Medarbejdere (LL):  

- Også god overgang fra vuggestue til børnehave 

- Afsluttet personlig udviklingsindsats med Lene Svanholm 

- Bedsteforældredag med kæmpe opbakning 

- LLK starter 1/9 på pæd udd på et merithold. 

 

  

Pkt. 3  Nyt fra skolen (1715-1730) 

Orientering:  

Ledelse (HN):  

- Konference om mellemformer (mellem special og almen med tilknytning til almen) 

fordi segregerede børn stiger i antal. Vi er meget interesseret i at få sådan et tilbud 

herude. Vi har sat timer af til en minimellemform ”Styrken” til næste skoleår. Der er 

mange måder at gøre det på, nu prøver vi en måde, som ikke er centralt finansieret. 

Håber det bliver finansieret på sigt. 

- Meget givende møde med netværkslederne om implementering af Fælles Pæd. 

Fundament. 

- Vi er færdige med fagfordelingen, men det knager lidt ift. valgfag, som vi kører 

sammen med Borbjerg og Mejrup. Vi har selv fundet en god og dyr løsning med at 

sætte to lærere på opgaven. 

- ”Børn skal også betale” fra Justitsministeriet om børns erstatningsansvar. Vi har en 

kæmpe udgiftspost ift. erstatning særligt ift. computere. Vi har indtil nu opfordret til 

erstatning via forsikring, men har ikke kunnet kræve det. Men nu kan der sendes 

regninger ud, hvis der er ødelagt ting med forsæt. 

Medarbejdere (MK): 

- Afslutnings indflyvning  

- Lejrskoleforberedelser 



 

 

- Billeder fra morgentrafik på GL. Borbjergvej som dokumentation.  

 

 

Pkt. 4  Nyt fra Elevrådet (1730-1735) 

Orientering: 

- Gennemgang af årets tiltag ved at kigge på opslagstavlen. 

- Bruger de sidste penge på basketball-plader og kurve 

 

 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (1735-1740) 

Orientering: 

- Dialogmøde: Havde besøg af de andre landsbyordningers bestyrelser og forvaltningen. 

Meningen med aftenen var at få et indblik i implementeringen af børnepolitikken via oplæg. 

Herefter dialog med politikerne om bl.a. ledelse i en landsbyordning og inklusion. De har 

brug for vores viden ind i arbejdet med BU. Det nye bliver at få børnenes perspektiv ind i 

hvordan der arbejdes med BU politikken. Positiv oplevelse. Tænker i individuelle løsninger. 

Endnu en grund til at vi skal vise hvad vi er gode til.  

De andre landsbyordninger har også svært ved at rekruttere til bestyrelsen. 

- Udvidelse af næste møde: spisning og drinks. Derfor 16.30-19.30 

- Principarbejde: Lektier til næste gang: Kigge oplæggene igennem, og har vi været det hele 

igennem? 

 

 

Pkt. 6  Nyt fra Brandingudvalget (1740-1750) 

Orientering: 

- Droneoptagelser: Der er talt med jura-afdelingen i kommunen, og det kan ikke lade sig gøre 

med en dronefilm, så der skal findes en Plan-B. 

- Hatte: Det er en on-going proces. 

 

………………..………..Her siger vi tak for i aften til elevrådet :-)…………………………. 

 

 

Pkt. 7 Budgetopfølgning (1750-1815) 

Indstilling: 

Gennemgang. 

 

Beslutning: 

Udsat til næste gang, fordi der først skal indberettes tirsdag i næste uge. 

 

 

Pkt. 8 Bedsteforældredag (1815-1825) 

Indstilling: 

Evaluering af bedsteforældredagen 

Beslutning: 

- Stor opbakning. 

- God stemning inde og ude. 

- God ide med planter og bål. 

- Det var rart at det var samlet 

- Passende tidspunkt på dagen og på året. 

- Det må gerne være en reserve-bedste. 

- Godt at personalet gik til forældrene med om der kom nogen fra det enkelte barn. 

- Succesen gentages næste år. 



 

 

 

Pkt. 9  Sidste skoledag (1825-1835) 

Indstilling: 

Drøftelse vedr. afvikling 

Beslutning:  

- Skolen inviterer bredt, men bestyrelsen er ikke påkrævet denne dag. 

- Tages ud af årshjulet for bestyrelsen. 

 

 

Pkt. 10 Fællesbestyrelsesvalg (1835-1850) 

Indstilling: 

Afslutte planlægning af valg til fællesbestyrelsen, herunder fremlæg personligt salgsfremstød 

for bestyrelsesarbejdet (Malene medbringe kamera). 

 

Fra sidste møde: 

Drøftelse af den forestående valgproces (på valg: Kristine, Maria, Mette/Hanne, Line, 

Mirjam) 

- Elektronisk valg eller ved fremmøde. 

- Hvordan får vi kandidater? 

o Evt. film med elever, som opfordrer 

o Hvad kan man i en bestyrelse? 

o Hvad går det ud på? 

- Vi skal ud at snakke nogen varme. 

- Kristine og Maria (2x skoledelen) stiller ikke op igen. 

- Hanne sidder bestyrelsesåret ud og er godkendt til at fortsætte (1x dagtilbud) 

- Jannie har et år mere selvom Caroline går ud af 7. kl. da Matilde starter i 0. kl. 

- Ny bestyrelse tiltræder til september. 

- Medarbejderrepræsentanter vælges på personalemøder i foråret. 

- Valgene ligger typisk i foråret, men vi vil gerne vente til forældremøderne i august, da 

erfaringen viser at det ligger godt sammen med at forældrene alligevel skal herhen til 

fælles forældremøde. 

- Man stiller op på de to forældremøder uden at gøre det store nummer ud af det. 

- Skolen tirsdag d. 30/8 - Børnehuset onsdag d. 8/9 

- Årsberetningen i juni bliver oplægget til salgstalen til bestyrelsesvalget. 

 

Beslutning:  

- Aftale om video og billeder laves som reklame og hvem der siger hvad. 

- Videoer skal lægges op både nu og til august. 

 

 

Pkt. 11 Punkter til næste møde d. 21/6 (1850-1855) 

Beslutning: 

- Sikker skolevej 

- Budgetopfølgning 

- Principper 

- 1. skoledag 

- Drinks og smørrebrød 

 

Pkt. 12  Eventuelt (1855-1900) 

Beslutning: 

Intet. 


