
 

 

Referat fællesbestyrelsesmøde 

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 17.00 – 19.00 i skolens personalerum 

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

Trine, elevrådsrepræsentanter: Caroline og William. 

 

Fraværende: Lene 

 

 

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (1700-1705) 

Beslutning:   

Godkendt 

 

Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO (1705-1725) 

Orientering:  

Ledelse (TS): 

- Kapacitet i børnehuset, Det ser fint ud selv om det er svingende, nogle står på venteliste til 

vuggestue og skal vælge et skifte fra dagpleje. Der kommer også lidt udefra. Det næste er at 

der skal ses på bemandingen og ressourcer ud fra børnetallet. 

- Der ser ud til, at der kommer flere børn i SFH’en til næste skoleår. 

- Flere medarbejdere på kursus. 

- Bedsteforældredag d. 25. maj om formiddagen 

 

Medarbejdere (LL): 

  

Pkt. 3  Nyt fra skolen (1725-1745) 

Orientering:  

Ledelse (HN):  

- Ny lærer startet godt op 

- Planlægning af næste skoleår, status 

- Kapacitetsanalyse på skole- og dagtilbudsområderne; faldende børnetal – ikke overraskende 

- Førskole mandag 2. maj – base på 1.sal, op ad trappen overfor SFO 

- Temauge 18 

- SSP-distriktsmøde; intet særligt at bemærke p.t. 

- 19. maj dialogmøde mellem Børn & Unge udvalget og fællesbestyrelse; Skave bidrager med 

oplæg om vores arbejde med Børne/unge-politikken 

- Brandsyn; intet at bemærke 

 

Medarbejdere (MK):  

- Vi skal snart sende 7. kl. videre, klassedannelse og overlevering 

- Skolernes sangdag 

- Lejrskoleforberedelser bl.a. emneuge 18 

 

 

Pkt. 4  Nyt fra Elevrådet (1745-1750) 

Orientering: 

- Fremlæggelse af regnskab fra skolefesten 

- næste projekt er genbrugsbutik 

 



 

 

 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (1750-1800) 

Orientering: 

- Princip-arbejde: Der kommer udkast på mail, som det forventes at man er forberedt i 

inden bestyrelsesmødet, hvor det skal debatteres.  

- Børne/Ungepolitikken i bestyrelsesarbejdet: Dialogmøde, drøftelse om hvilke 

principper vi vil kaste os over, når vi snakker om trivsel og praksis, fællesmøde med 

personalet om B/U politikken. Det ligger på hjemmesiden hvordan vi arbejder med 

det. 

 

Pkt. 6  Nyt fra Brandingudvalget (1800-1810) 

Orientering:  

- Dronefilm: Niels Kromann vil gerne filme med sin drone u/personer på. 

- Undersøge juraen (Helle Brink) vedr. GDPR og evt. ekstra samtykke. 

- T-shirts: Får dem til samme pris, større størrelser. 

- Bøllehatte: Martin undersøger ny leverandør. 

 

 

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

 

 

Pkt. 7 Fællesbestyrelsesvalg (1810-1825) 

Indstilling: 

Fra sidste møde: 

Drøftelse af den forestående valgproces (på valg: Kristine, Maria, Mette/Hanne, 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 godkendt til at fortsætte (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. 

- 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. 

 

Beslutning:  

- Man stiller op på de to forældremøder uden at gøre det store nummer ud af det. 

- Skolen tirsdag d. 30/8 - Børnehuset onsdag d. 8/9 

- Årsberetningen i juni bliver oplægget til salgstalen til bestyrelsesvalget. 

 

Pkt. 8  Evalueringer (1825-1845) 

Indstilling: 

a) Evaluering af skolemad: det er ca. ½ af alle børn der får skolemad, stor tilfredshed med 

kvaliteten, begejstring for udvalget, vi skal nok forberede os på en prisstigning,  

b) Evaluering af fællesmøde med personalet: super relevant, personalet på begge matrikler er 

begejstret, tid der er godt givet ud, det burde vi bruge mødet på hver gang, vigtigt at være 



 

 

sammen om, god afvikling med speed-dating, godt styret, det giver flere vinkler på i den 

opstartende fase, god stemning, godt med præsentation af alle deltagere, opdeling af grupper 

sammensat hjemmefra næste gang, stolt af fællesskabet og af engagementet, principper er 

nemlig noget vi lavet sammen. 

 

Beslutning:  

 

 

Pkt. 9 Punkter til næste møde tirsdag d. 30/5 (1845-1855) 

Beslutning: 

- Budgetopfølgning 

- Forberede sidste skoledag 

- Evaluere bedsteforældredag 

- Afslutte planlægning af valg til fællesbestyrelsen 

 

 

Pkt. 10  Eventuelt (1855-1900) 

Beslutning: 

- Støtteforeningen:  

o Marianne Sidelman er kommet ind.  

o Garanteret 20.000 fra hjælpearbejde i Kulturperlen 


