
 

 

Referat fællesbestyrelsesmøde 

Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 17.30-20.25 

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

elevråd: Karoline, Agnete og Jeppe 
 

Afbud: Maria 

 

 

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (17.30-17.35) 

Beslutning:  

 

 

 

Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO (17.35-17.50) 

Ledelsen  

Medarbejdere  

Orientering:  

TS:  

Videre arbejde med tilsynsrapport og udviklingsplanen, herunder ønske om større svarrate til 

næste forældretilfredshedsundersøgelse, så svaret bliver mere valid. Resultaterne lægges på 

hjemmesiden. 

Komme-gå modul indføres på AULA pr. 1. september til elektronisk registrering af fremmøde 

og ferie. Det indbefatter skærme i første omgang i Børnehuset. 

26+27+31 er der pasning hver for sig i SFO og Børnehus. I uge 26 og 27 er der forsat SFO 

morgenpasning i Børnehuset. Fra uge 31 er der morgenpasning separat i SFO’en. 

Torsdag d. 1. juli er der kolonidag. 

Omrokeringer af stuer i Børnehuset.  

Mål og indholdsbeskrivelse i SFO præsenteres for bestyrelsen udsættes til efter ferien. 

I gang med 2 ansættelsesprocedurer. 

Tilstandsrapport på legepladsen fra Kaj Beck, fejl udbedret. 

Klokketårnet er gjort svært tilgængelig. 

LL: 

4 nye børn i Børnehaven heraf 3 udefra. 35 i Børnehaven og 12 i Vuggestuen, godt fyldt op. 

Arbejder med pædagogisk læring. 

Dejligt med nyt hegn, giver det gode overblik, og god sovestund til de mindste. 

Rydder op og smider ud. 

Fælles pædagogiske aktiviteter mellem vuggestuen og Børnehaven. 

Dejligt med alt det der blev lavet af de 8 familier til arbejdssøndag. 

 

 

Pkt. 3  Nyt fra skolen (17.50-18.05) 

Ledelsen  

Medarbejdere  

Orientering:  

MK:  

Begynder en indflyvning til årets afslutning. Alle skal have nye klasser og lærere. Vi hører 

meget positivt om det fra eleverne. Vi ser det som en mulighed for en ny start og håber at vi 

må lidt mere med andre klasser efter ferien. Vi savner skolefællesskabet rigtig meget. 



 

 

Glæder os til udflugt og sidste skoledag med karamelkast, langbold og samling med 

Atletikmærke og Don Pedro, som alle elever er i gang med at øve op til. 

Forældrene må ikke komme sidste skoledag, selvom samfundet er ved at lukke op. 

HN: 

Det er den travle tid med planlægning af næste skoleår. Fagfordeling, klasselærere og 

skemaer er på plads. Skoleplanen er godt på vej og foregår på drøftelsesniveau både på 

kontoret og på møder. 

I gang med ansættelsesprocedure af en lærer i stedet for Jette. RK går i stillingen nu. Der er 

kommet 4 ansøgninger. Kristine og Jannie deltager i ansættelsesudvalget sammen med Helle 

og Trine, Solvejg og Mirjam 

Brandøvelsen gik godt bortset fra brandstigerne oppe fra loftlokalerne. Det er en ommer, som 

Claus allerede har fikset. 

Det er gamle elever, som laver lidt ballade omkring og på vores skole. HN er i kontakt med 

SSP, som har taget kontakt med nogle af de pågældendes forældre. Der er rend på taget og 

fest i skolegården.   

 

 

Pkt. 4  Nyt fra Elevrådet (18.05-18.15) 

Orientering:  

Elevrådet ønsker hjælp fra bestyrelsen til at få forældre med på at reparere Borgen og fræse 

voldene. De har været ude i alle klasser med budskabet, og der er lavet både AULA- og 

facebookopslag. 

Rikke sørger for at få tekst lagt ud til kontaktforældrene.  

Mirjam og Heidi går ud og lægger planer ude på voldene. 

 

 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (18.15-18.25) 

Orientering: 

- Er på valg? Heidi, Gitte, og Dorthe  

- Rikke fratræder naturligt efter 6 år - mange tak til hende. 

- Ønsker om at genopstille? Gitte? 

- Til valget til august skal der vælges: 3 til dagtilbud og 1 til skoledelen. 

- Det er muligt at rykke bestyrelsesmedlemmerne rundt, så fordelingen efter valget 

stemmer. 

- Input til formandsberetningen.  

 

- Pause – vi spiser…. 18.25-18.45  

 

Herefter siger vi tak for i aften til Elevrådet! 

 

 

Pkt. 6  Budgetopfølgning (18.45-19.00)  

Orientering: 

- Gennemgang af forventet regnskab 2021 

- Hvis regnskabet for hele landsbyordningen holder, går vi ud af 2021 med et overskud 

på 152.000. Men det svinger de næste måneder primært grundet VIP-tallene og 

solidarisk driftssikring. Først til december kan vi tage sikker stilling til om der kan 

investeres i elevstole, hoppepuder, lærebogssystem, legeplads. 

 

 

Pkt. 7  Forberede 1. skoledag i 0. klasse mandag 9. august (19.00-19.15) 

Indstilling: 



 

 

- Hvem vil stå for dette? Heidi stiller sig til rådighed fra bestyrelsen 

 

Beslutning: 

- Forældre og børn: Møder ind kl. 9.00-12.00 

- Udendørs kaffe på parkeringspladsen (plan B er lokalet ved siden af) 

- HN+TS laver kaffe 

- Måske kan forældrene påvirkes som kommende bestyrelsesmedlemmer 

 

 

Pkt. 8  Præsentation af nyt princip vedr. virtuel undervisning. (19.15-19.25) 

Indstilling: 

- Mulighed for input.  

 

Beslutning: 

- Ændringer foretaget 

- Videre til godkendelse næste gang 

 

 

Pkt. 9 Morgenmad i børnehaven (19.25-19.35) 

Indstilling: 

- Genindførelse af et pædagogisk morgenmåltid i børnehaven? 

- mange børn spiser morgenmad aktuelt.  

- Der bruges en del ressourcer på den nuværende metode med egen medbragt mad. 

- Der opleves meget sukkerholdige morgenmadsprodukter. 

- Ønske om at lave en bedre pædagogisk ramme om morgenmad og at kunne servere et sundt 

og nærende morgenmåltid: Havregrød eller havregryn med sukker og smørklat. 

- Lukker morgenmaden kl. 7.30.  

- Hvis man skal have andet eller ikke kan lide det, har man mad med hjemmefra. 

- Ønske fra forælderrepræsentant om frugtordning som formiddagsmad: Der prioriteres 

ressourcer til pædagogisk arbejde og aktiviteter om formiddagen og ikke måltider. Det er ikke 

ledelsesmæssigt hensigt om at indføre frugtordning igen. 

- Argumentation ift. om der kan komme frugttanter. 

- Argumentation ift. kommunens kostpolitik. 

- Forslag om at tage det op på Bestyrelsesmøde og forældremøde i Børnehuset. 

- Indstilling fra formanden om at skille punkterne: morgenmad og formiddagsfrugt. 

- Frugt bliver ikke et pædagogisk måltid. 

- Mulighed for ”hapser”. 

- der er nu indtil kl. 8.30 mulighed for at tage en hapser i madkassen efter behov.  

- Der tages individuelle hensyn til børn der har andre/særlige behov for mad i samarbejde med 

personalet.  

 

Beslutning: 

Punktet udsættes til et møde efter ferien 

 

 

Pkt. 10 Forberede fælles forældremøde i skolen og i Børnehus. (19.35-20.05) 

Indstilling: 

- Opdeling i to grupper – hhv. skole og Børnehus.  

 

Beslutning: 

Møderne forudsætter at vi MÅ mødes 

 



 

 

- Skole: d. 26/8 

 Der skal være valg (ikke brug for mere taletid til Kristine:-) 

 HN’s punkt om det vi har været igennem og det vi nu skal bl.a samlæsninger 

 Præsentation af personale 

 Hvad er det det her sted kan give mit barn? 

o Lejrskole 

o Pædagogiske indsatser 

 Vigtigt at der stadig er tid ude i klasserne til dialog bl.a. om samlæsning 

 18.30 Fællesdel 

 19.00 forældremøder 

20.00 forældremøder (evt. forlænges for 0. kl.) 

- Børnehus: d. 2/9  

 kl. 18.00 Vuggestuen 

 kl. 18.45 Fælles  

o Der skal være valg 

 kl. 19.45 Børnehaven 

  

 

Pkt. 11  Punkter til næste møde 16. august 2021 (20.05-20.15) 

Beslutning: 

- Valg  

- Datoer til møder i skoleåret 21/22 – husk kalender. Første møde 16. august kl. 17-19.  

- Frugtordning og morgenmad. 

- Godkendelse af princip for virtuel undervisning. 

 

 

Pkt. 12  Eventuelt (20.15-20.25) 

Indstilling:  

 

 

 


