
 

 

Referat fællesbestyrelsesmøde 

Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00-21.00 i skolens personalerum 

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

elevrådsrepræsentanter William og Caroline 

 

Afbud: Trine, Lene 

 

 

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (1900-1905) 

Beslutning:   
Godkendt  
 

Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO (1905-1915) 

Orientering:  

Ledelse (TS): 
Medarbejdere (LL):  
Arbejder med børnefællesskaber, Kursus: Barnets første 1000 dage hænger godt sammen med 

det vi ellers laver, giver gode redskaber, giver god mening når der er nye folk i huset. 
Motorikvejledning fastlagt i hver uge, med Trine E. 

Ved at planlægge deltagelse julestue. 
  
Pkt. 3  Nyt fra skolen (1915-1925) 

Orientering:  
Ledelse (HN):  

Ansat ny lærervikar, som er lærerstuderende (matematik, samfundsfag og kristendom) Ida. 
Nyt testsystem er præsenteret for lærerne, nogle træder i kraft fra aug ’22. andre først i 
skoleåret 26/27 da de ikke er udviklet endnu. Fokus på ordblindhed, mere formaliseret, skift 

fra adaptive til lineære tests, også fokus på højt begavede elever, elevplanerne afskaffes, 
erstattes af Meddelelsesbog, som bliver dialogbaseret og bygget på ganske få mål, 

kvalitetsrapporten afskaffes,  
APV’ens konklusioner er blevet fremlagt for personalet  med 2 valgte indsatsområder: 
forældrekonflikthåndtering for personalet i Børnehuset samt tydelighed i kommunikationen 

omkring ansvarsområder og funktionsbeskrivelser for hele landsbyordningen. 
Årets sidste budgetopfølgning: solidarisk drift bliver indberettet nu. Vi er endt med et 

foreløbigt samlet plus på 3000kr. Vi er så småt begyndt at regne på næste års budget. 
Skolekonferencer er lige afsluttet, hvem skal starte til august? Det ser ud som om der starter 
11 børn i førskolen til maj. 

3. dec. får vi besøg af skoledirektøren, Susanne Ebdrup, der kommer en tur rundt på alle 
skoler og som vil tale om: rekruttering og personalekompetencer, større lokale udfordringer, 

0-14 års perspektivet, lederrollen. 
Medarbejdere (MK):  
Der foregår en masse i klasserne, men på tværs af årgange sker der også noget helt fantastisk, 

og det er jo bl.a. det vi kan: 
Fungerer godt med mandagsinfo, børnene giver udtryk for at de kan lide det overblik. 

Fredagssamlinger giver fællesskab, fx massage stor/lille og bevægelsessange. 
Det går ret godt med legepatruljen, meget erfaring allerede. 
Luciapiger: 23 fra 2.-7. kl. 

7. klassedrenge vil nok lave nissedrengeløb den samme dag. 



 

 

Koncert i dag for 4.-6. kl. og Forfatterbesøg på mandag for 4.-7. kl. 

7. kl. er en del ude af huset: hver uge: valgfag, hver anden uge: præst, 1 gang: sexekspressen. 
Lærerne arbejder fortsat både med Skolestyrken og DUÅ. Vi synes nok at der er mest 
perspektiv i DUÅ på den lange bane, men Skolestyrken er med til at gøre os skarpe på 

lovgivningen omkring mobning og mobbelignende situationer. 
Vi har også fået lov til at trække på Trine E,  

Malene er ved at uddanne sig som matematikvejleder og Marianne er ved at uddanne sig til 
praktikvejleder. 
 

Pkt. 4  Nyt fra Elevrådet (1925-1935) 

Orientering:  

Valgmøde 
Bordfodboldturnering, og præmier. Borbjerg har kopieret også t-shirts 
Borgermødevideo 

 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (1935-1935) 

Orientering: 
Intet! 
 

Pkt. 6  Nyt fra Brandingudvalget (1935-1940) 

Orientering: 

Malene: Svært at skrive ud før fotografering i landsbyordningen pga skiftende arbejdstider.  
Der gives udtryk for, at Malene bare kan komme forbi, og så kan vi bare sige fra, hvis det 
ikke passer os.  

 

Pkt. 7  7.klassetrin (1940-2000) 

Indstilling: 

Brainstorm i forhold til en beskrivelse af kvaliteten af 7.klassetrin i Skave 
Beslutning: 

I kølvandet på vælgermødet er vi blevet lidt nervøse for om politikerne har argumenterne på 
plads ift. at bevare 7. kl. på landsbyskolerne. Det skal vi fodre dem med. På forkant hvis der 
bliver noget røre om det. 

Vi udarbejder et dokument. 
 

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

 

Pkt. 8 Nytårskur (2000-2010) 

Indstilling: 
Der skal nedsættes et udvalg til planlægning af fællesbestyrelsens nytårskur. Budget ca. 

5000,-kr. 
Beslutning: 
Lene, Jimmi og Line er festudvalg. 

 

Pkt. 9   Julestue (2010-2030) 

Indstilling: 
Der gives et rids af julestuen i ”ny forklædning” og besluttes hvorledes fællesbestyrelsen 
deltager. 

Beslutning: 
MK, LKH, HN og TS er i udvalget. 

HN gennemgik formålene med julestuen: tradition, sanser, fællesskab, stemning. 
Nyt koncept gennemgået. 
Bestyrelsens bidrag: 



 

 

Kristine laver udkast til quiz 

Jannie og Line skaffer præmier 
Malene og Maria pynter boden 
 

Pkt. 9  Planlægning af principarbejdet (2030-2050) 

Indstilling: 

Der lægges en plan for arbejdet med landsbyordningens principper. Er der noget vi mangler 
principper for? 
Fællesbestyrelsen orienterer sig i de eksisterende principper forud for mødet 

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

Antimobbestrategi 

Princip for kommunikation 
Trafikpolitik 
Mobilpolitik (ny-revideret; endnu ikke rettet på hjemmesiden!) 

Omsorgsplan 
Vikardækning 

Åben skole 
Samarbejde mellem hjemmet og Skave skole og børnehus 
Princip for legepatrulje 

(Udover ovenstående har vi dokumenter under kategorierne 
”Orden og samværsregler” samt ”Centrale retningslinjer” og 

”Personale”) 

 
Beslutning: 
Kristine uddelte papirer om eventuelle principper til det fremtidige arbejde i bestyrelsen. 

Vi går hjem og summer over alle disse, og overvejer, nærlæser hvad der kan være interessant. 
 

Pkt. 10 Punkter til næste møde d. 12/1 (2050-2055) 
Beslutning: 
* Fremlæggelse af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO v/ Trine Simonsen 

* Ordblindeindsats; læsevejleder og motorikvejleder deltager under dette pkt. 
* Kommunikationsprincippet revideres. 

* 3 timers møde hvis det er nødvendigt 
 
Pkt. 11  Eventuelt (2055-2100) 

Beslutning: 
- Ønske at der bliver fremlagt input fra kontaktforældreaftenen. 

- Positiv tilbagemelding fra politikerne fra forældreeventet i bibliotekssalen. Udvalget 
vil også mødes med det nye børnefamilieudvalg om samarbejdet. Vil gerne være mere 
proaktive. Der var ikke så mange menige forældre der deltog. Det er svært at få folk til 

at deltage. 

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

