
 

 

Referat fællesbestyrelsesmøde 

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 17.00 – 19.00 i skolens personalerum 

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

elevrådsrepræsentanter: William og Caroline 

 

Afbud: Lene, Freja  

 

 

 

Velkommen til suppleant Hanne! 

Præsentationsrunde af bestyrelsen 
 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (1710-1715) 

Beslutning:   
 

Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO (1715-1730) 

Orientering:  
Ledelse (TS): 

- Planlægning af næste skoleår har også tråde ind i Børnehuset ift. pædagogtimer ind i 
skolen. Vi kender ikke det præcise børnetal endnu. 

- Vi får en praktikant, som kommer til at fungere som ekstra voksen. 
Medarbejdere (LL):  

- Stor tak til forældregruppen for balloner, hilsner og kage. 

- God fastelavnsfest 
- Glæder os til LBO-aften 

- Forløb med ressourcepædagogen: Udviklingsplan om sig selv. Personlig udvikling. 
- Kursusaften: Konflikthåndtering ift. forældre med Psykolog fra Human House. 

Konfliktnedtrapningsværktøjer i praksis. Udspringer af APV’en. 

  
Pkt. 3  Nyt fra skolen (1730-1745) 

Orientering:  
Ledelse (HN):  

- Anerkendelse af personale går også længere ud end bare Skave. Der har været 

kommentarer fra skolefolk fra hele kommunen. 
- Fælles Pædagogisk Fundament: Det nye styreredskab i kommunen, da skolerne er 

frigjort fra evidensbaserede koncepter. Skolelederne er ved at gøre sig kloge på det, så 
det kan implementeres. God forlængelse af DUÅ-skolen. 

- Forsøger at tiltrække os lærerstuderende med en uddannelsesplan, der skal lægges ud 

på hjemmesiden. MH er uddannet til praktikvejleder. 
- Går snart i gang med fagfordeling, når timefordelingen er godkendt. Ny lærer John er 

også med i planlægningen. 
- Næste år ændrer vi på svømningen, så det bliver i Vinderup og kun 5. kl., som 

svømmer et helt skoleår i stedet for idrætsundervisning. 

Medarbejdere (MK):  
- Nationale test på de forskellige årgange, svært med motivation når man ved at testen 

er vedtaget afskaffet. Vi har andre tests vi lægger mere vægt og energi i. 
- Rykket Lejrskole-emneuge fra uge 13 til uge 18, så det er tættere på uge 24 
- Præger skolen at der er S/H samtaler i denne tid. 

- Skolemad igen - dejligt. 



 

 

- Avisen med hoppepuder - kommet på landkortet for noget godt. 

- Jette Bæk - kolleger i sorg, det har eleverne også oplevet. 
- Hilst på ny kollega - glæder os til. 

 

Pkt. 4  Nyt fra Elevrådet (1745-1755) 

Orientering: 

Skolefest: 
- 7. april 18.00-23.00 (små og store) 
- Støtteforeningen giver mad á 40,- kr 

- møde senere fredag 
- DJ og røgmaskine og disko-lys 

- salg af popcorn, sodavand, slik og slush-ice. 
- Balloner og aktiviteter 
- Sofaer på Centrum 

- aktivitetsrum: Karaoke og bordtennis/bordfodbold 
- indbydelse er på vej (tilmelding) 

- tema: rødt adgangstegn 
Skraldedag:  

- 29/3 kl. 9-11.45 

- som vi plejer, måske får vi brug for hjælp til varm kakao. 
 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (1755-1800) 

Orientering: 
- Styrelsesrådsmøde mødtes med Klaus Flæng (Børne/Unge) i sidste uge. Påtænker et 

event for at få udvalget i tale mhp. fremtidigt samarbejde. De er allerede langt i 
forberedelserne til dialogmøder. Vi kom med input til hvad disse møder kan handle 
om. Kristine fik også afleveret listen med 7. kl. argumenterne. De kigger mere efter 

individuelle løsninger end man før har gjort. Vi fik foreslået ham at høringssvarene 
skal foregå mere moderne end på nuværende tidspunkt. I det hele taget et positivt 

indtryk efter det møde. 
Beslutning:  

- Janni overtager Mettes deltagelse i Støtteforeningen 

 
Pkt. 6 Fællesbestyrelsesvalg (1800-1815) 

Indstilling: 
Drøftelse af den forestående valgproces (på valg: Kristine, Maria, Mette, 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 derfor også på valg. (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. 

 
Beslutning:  

- 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. 



 

 

 

 

Pkt. 7  Nyt fra Brandingudvalget (1815-1820) 

Orientering: 

- Var med på pletten på overraskelsesdagen i Børnehuset 
- Maria har haft gang i drone-ideen Villadsens drone virker ikke mere.  

- VIA har måske nogen der kan betales for det.  
- ønske om fokus på de store arealer, og at det skal være flot lavet.  
- Styr på det juridiske. 

- 2 minutters film 
- T-shirt til de store børn? Mange arrangementer her i foråret + lejrskole. 

- Forslag om at anskaffe bøllehatte til hele Landsbyordningen. 
 
 

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

 

 

Pkt. 7  Timefordelingsplan for skoleår 2022/23 (1820-1845) 

Indstilling: 

Gennemgang, spørgsmål, forklaringer og drøftelse af kommende skoleårs timefordelingsplan. 
Vi holder fast i dagens længde fra i år på nær 0. klasse tirsdag som slutter 13.15 næste år. 

 
Beslutning:  
Godkendt 

 
Pkt. 11 Punkter til næste møde tirsdag d. 26/4 (1845-1855) 
Beslutning: 

- Valg og hvordan 
- Fra årshjulet: Evaluere skolemad mhp. feedback. 

- Evaluering af Fællesmøde 
 
Pkt. 12  Eventuelt (1855-1900) 

Beslutning: 
- Ide til de små klasser om at få lavet en turnusordning til kontaktforældrene, så man 

ved at man skal være kontaktforældre på et eller andet tidspunkt i barnets skoletid. 
- Nytårskur på fredag kl. 17: Der er mulighed for bad. 


