
 

 

Referat fællesbestyrelsesmøde 

Onsdag den 8. september 2021 kl. 17.00-19.30 i skolens personalerum 

 
Deltagere: Helle, Jannie (tidtager), Jimmi, Kristine (ordstyrer), Lene, Line, Malene, Maria, Mette, Mirjam 
(referent), Trine, + elevrådsrepræsentanter Freja og Caroline  
 

Afbud: Caroline - William er med som suppleant 

 

 

Præsentation af bestyrelsen 
 
Konstituering; 

Kristine, formand – Jimmi, næstformand 
 
Der serveres en sandwich!  
 

 

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (17.30-17.35) 

Beslutning:   

OK 
 
Pkt. 2  Forretningsorden og årshjul (17.35-18.05) 

Indstilling: 

Årlig revidering af forretningsorden og årshjul for bestyrelsesarbejdet (to grupper), se bilag 
 
Beslutning: 
Fællesbestyrelsen delte sig op og gennemgik de to dokumenter Der blev foretaget små 

ændringer, så begge dokumenter er helt præcise ift. praksis. 
Helle og Kristine laver ændringer og sender ud i AULA-besked. 
 
 

Pkt. 3  Nyt fra Børnehus/SFO (18.05-18.15) 

Ledelsen  

Medarbejdere  

Orientering:  

TS:   
Der arbejdes på at få DUÅ og Læreplaner til at spille sammen. 
Synliggørelse af værdier og kvaliteter i SFO. 
LL:  

Forældremøde med bestyrelsesvalg. 
Fællesskaber i Børnehuset, åbne døre,  
Morgenmad starter op igen på mandag 
Der øves sange på scenen 

 

Pkt. 4  Nyt fra skolen (18.15-18.25) 

Ledelsen  

Medarbejdere  

Orientering:  
HN:  



 

 

Arbejder intenst på trivsel, skolestyrken er godt i gang, i dag har koordinationsgruppen fået 
præsenteret skolestyrkens foreløbige arbejde. De anbefalede fremadrettet tema. D. 24. sept. 
har hele personalet en dag sammen med de 2 fra Skolestyrken. 
Skriftlige input til høring vedr. kommunalt budget 2022-25 med frist d. 13/9 Høring af Budget 
2022 (holstebro.dk) 

Det er derinde man svarer på høringer. Bestyrelsen skal gå herind og læse. Vi udtaler os kun 
om børne/ungeområdet. Kommenter på AULA-beskeden som HN sender. HN vil gerne være 
sekretær. Deadline er 11/9. 
Egen budgetopfølgning er netop afsluttet. Den kommer på dagsordenen næste gang. 

MK:   
Sammenhold og fællesskab. Glad for Legepatrulje, skolemad og Owen å æ awten koncert 
 

Pkt. 5  Nyt fra Elevrådet (18.25-18:30) 

Orientering:  
- Har haft første elevrådsmøde, alle har fået opgaver. 
- Elevskabe i gang igen. Reklamere på fredag på morgensamling og på AULA 
- Vi søger hoppepude fra Byfestfonden. Vi har hørt at Støtteforeningen søger Nordea-

fonden om den anden. 
- Vi har gang i flere små projekter: asfalt, basket ball, reb,  
- Vi har opdateret elevrådets opslagstavle 

 

Pkt. 6  Nyt fra formandskabet (18:30-18:40) 

Orientering:  
- De nye i bestyrelsen skal gå i Photocare og blive fotograferet på de datoer der bliver 

meldt ud. 

- Der har været møde i bestyrelsesrådene. Der bliver (på Kristines initiativ:-) arbejdet på 
at få arrangeret et fælles event: Børneliv i Holstebro Kommune. 

- Reminder om tavshedspligt og loyalitet i bestyrelsen. 
- Forældrebestyrelsen har ikke noget med elev, personale eller enkeltsager at gøre.  

- Principarbejde, har vi valgt, hører til hele Landsbyordningen. De ligger på 
hjemmesiden. 

- Opfordre til at små eller store klager, som et bestyrelsesmedlem modtager fra andre 
forældre, bliver rettet til ledelsen hvis det er her det hører hjemme. 

- Punkter til dagsordenen modtages 14 dage før mødet. Opfordring til at man kommer 
med punkter, så man kan få vedkommende møder. 

- Opfordring til at bestyrelsesmedlemmer giver lyd på møderne ift. om møderne giver 
mening. 

 

Pkt. 7  Valg af udvalg til planlægning af kontaktforældreaften 14/10 (18.40-18.50) 

Beslutning: 
1 gang om året kan vi mødes med alle kontaktforældre. 

Vi kan få input til principper nye og gamle. 
Der mangler kontaktforældre i Børnehuset. 
Lene sørger for et opslag til Børnehusforældre. 
Der findes et dokument, som beskriver, hvad de kan/skal.  

Linke til det på hjemmesiden (om os) 
Alle fra bestyrelsen forventes at deltage den aften 
Planlægningsudvalg: Malene, Maria og Kristine 
Ide: skolestyrken: trivselsfremme og antimobbestrategi. (måske film?) 

 

Pkt. 8  Datoer til møder i skoleåret 21/22 (18.50-19.00)  

Indstilling: 

https://www.holstebro.dk/budget2022
https://www.holstebro.dk/budget2022


 

 

Følgende datoer foreslås 
16. august 2021 
8. september 2021 
4. oktober 2021 
14. oktober 2021 (kontaktforældreaften) 

18. november 2021 
9. december (julestuearrangement) 
12. januar 2022 
9. februar 2022 

15. marts 2022 
26. april 2022 
30. maj 2022  
21. juni 2022 

Beslutning: Vedtaget 
 

 

Pkt. 9 Ansættelsesudvalg pædagogstilling (19.00-19.05) 

Indstilling: 
Der skal vælges en person fra fællesbestyrelsen (dagtilbud) til ansættelsesudvalget 
HN og TS laver grovsortering og sender 10-15 ansøgninger til udvalget. Der gives stjerner og 
derefter vælger ledelsen ud til samtale. Der er samtaler tirsdag eller onsdag i uge 38. Der er 

kommet 20 ansøgninger. Frist d. 17. 
 
Beslutning: 
Jimmi har meldt sig. Vibeke er også med. 

 

 

Pkt. 10 Branding af landsbyordningen (19.05-19.25) 

Indstilling: 

Mirjam fremlægger på baggrund af Landsbystrategimøde og sagen drøftes 
 
Beslutning: 
Malene er blevet fotograf, og tilføjes som redaktør på fb. 

Maria og Malene er kommet i brandingudvalg. 
 

 

Pkt. 11 Punkter til næste møde (19.20-19.25) 

Beslutning: 
Planlægge principarbejde 
Opfølgning på branding 
Budgetopfølgning 

 

Pkt. 12  Eventuelt (19.25-19.30) 

Beslutning: 
Støtteforeningsaften d. 8. okt. Fest i Multihuset. 

Kan tjene 15-20.000 kr. 
Opfordring til at melde sig som hjælpere. 
 


