
 

 

Referat fællesbestyrelsesmøde 

Onsdag den 9. februar 2022 kl. 17.00 – 19.00 i skolens personalerum 

 
Deltagere: Helle, Jannie, Jimmi (ordstyrer), Kristine Lene, Line, Malene, Maria, Mette, Mirjam (referent), Trine, 

elevrådsrepræsentanter: Freja og William 

 

Afbud: Jannie, Caroline 

 

 

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (1700-1705) 

Beslutning:   
ingen kommentarer 
 

Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO (1705-1720) 

Orientering:  

Ledelse (TS): 
- 2. kvalitetssamtale er afholdt i hht. dagtilbudsloven. Heraf følgende udviklingsplan. 

Motorik og udeliv er nu ikke et udviklingsområde men en integreret del af den 

pædagogiske praksis. Stadig udvikle på forældresamarbejdet og den skriftlige del. 
Tilsynsrapport ligger på hjemmesiden. 

- Som det er nu, skal der dokumenteres både i Hjernen og Hjertet og i AULA. 
- Vi har en stor andel af børn i udsatte positioner. 

Medarbejdere (LL):  

- Skærm med billeder som dokumentation 
- Øver til fastelavn 

- Nyder det fælles igen 
  
Pkt. 3  Nyt fra skolen (1720-1735) 

Orientering:  
Ledelse (HN):  

Corona-nyt 
- Vi har ikke været lige så ramt som de har andre steder. På den anden side af 

vinterferien regner vi med at være ovre det værste. Underligt at gå direkte fra 

restriktioner til helt åben. 
Læreransættelse: 

- Ansættelsessamtale i mandags, 13 ansøgere og 5 til samtale, ret flot med det snævre 
fagområde vi ønsker. 

Fælles personalemøde med bestyrelsen (mødepligt) d. 24/3 

- enige om at principarbejde er en god ide. 
- 17-19 

Dagsorden: 
- fremover skal vi bruge FirstAgenda 
- Administratorer skal uddannes i at bruge det 

Medarbejdere (MK):  
- Podning og hjemmetests fylder mindre 

- Rigtig mange fraværende, 6.-7. kl. onlineundervisning stadig. 
- Samles igen: fællessamlinger, elevråd, legepatrulje, fælles morgenbånd, valgfag, 

læsemakker, skolemad 

- MUS ved HN 



 

 

- Skilsmisseklubben er i støbeskeen 

 

Pkt. 4  Nyt fra Elevrådet (1735-1740) 

Orientering: 

- Hoppepude bliver sat op i vinterferien 
- Skolefest til foråret måske 8/4 

- Genbrugsbutik når vi har haft skolefest 
- Affaldsindsamling uge 12  

 

 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (1740-1745) 

Orientering: 
- Aftalt møde med ny formand for børne-familie (Klaus Fleng) argumenter for 

bevarelse af 7. kl. afleveres i denne sammenhæng 

- Bestyrelsesrådet skal have møde med forventningsafstemning 
- 7/3 Jimmi og Kristine mødes med Helle og Trine for at arrangere fællesmødet.  

 
Pkt. 6  Nyt fra Brandingudvalget (1745-1750) 

Orientering: 

Ide fra Landsbystrategiudvalget: Dronefilm af området, som skal lægges på hjemmesiden og 
Facebook. Claus Villadsen kan både filme og redigere. 

 

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

 

 

Pkt. 7  Budget 2022 (1750-1815) 

Indstilling: 

Fremlæggelse af budget 2022 med eventuelle input fra fællesbestyrelsen 
 

Beslutning:  
Endelig et år hvor der er nogle midler at lægge budget med. 
Grundig gennemgang af hvert enkelt punkt. 

 

Pkt. 8 Evaluere forældretilfredshedsundersøgelse (1815-1825) 

Indstilling: 
Evaluering af forældretilfredshedsundersøgelsen omtalt i december-nyhedsbrevet 
 

Beslutning:  
Tilfredshed med at vi ligger i top3 sammen med andre Landsbyordninger. 

Overgangene bliver rost ude i byen. 
 

Pkt. 9 Bestyrelseskursus-ideer (1825-1835) 

Indstilling: 
Forslag til indhold på bestyrelseskursus efterår 2022, som vil klæde forældre godt på til at 

sidde i en (skole)bestyrelse. 
 
Beslutning: 

Ideer: 
- Lovgivning og bemyndigelser, forpligtelser, principper 

- Konkrete eksempler fra Forældre og Skole 
- Bliver nødt til at få Landsbyordning med på lige fod med Skole. 
- Hvorfor man har lyst til at være i bestyrelse? 



 

 

- Hvad arbejder I med hos jer? Inspiration. 

 

Pkt. 10  Principarbejde (1835-1850) 

Indstilling: 

Kommunikationsprincippet revideres. 
https://skaveskoleogbornehus.holstebro.dk/om-os/principper 

 
Beslutning: 
Gennemgået og rettelser tilføjet. 

 
 

Pkt. 11 Punkter til næste møde tirsdag d. 15/3 (1850-1855) 
Beslutning: 
* Godkendelse af timefordelingsplan for skoleår 2022/23 

 
 

Pkt. 12  Eventuelt (1855-1900) 

Beslutning: 

https://skaveskoleogbornehus.holstebro.dk/om-os/principper

