
Referat 
Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde 

Torsdag den 28. februar 2019 klokken 18.30-21.30 

 

Mødet holdes på skolen. 

 
Referent: Jonna 
Afbud:  

 

Emne 
Hvad skal vi 
udrette 

Proces 
Tid  

(180 min.) 

 
Beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden   5 

Elevrådet har meldt afbud. 
Hvor er kaffen? :) den tager vi under mødet. 
Jannie har et punkt til evt. 
 

2.  Godkendelse af referat   5 Godkendt. 

3.  Nyt fra Skole/SFH 
Nyt fra medarbejdere 

Herunder budget 
’19 

Orientering 30 

Mirjam: 
Vi har haft en sag i 7. klasse. Det fylder for os 
personale og vi forsøger at få det bedste 
udfald, men meget er ude af vores hænder. 
Der er orienteret ud til klassens forældre.  
Vi glæder os til internat med de andre 
landsbyordninger 22.-23.03. 
Fagsamtaler d. 19. og 26. marts. 
Fastelavn d. 1.03 , 5.kl fortæller om fastelavn. 
Skolen: 
Den kommende planlægning er i gang. 
Klasselærer fordelingen er på plads. 
Samarbejde med Mejrup omkring valgfag. 
Der skal være håndværk og design - 
obligatorisk, mad og musik vil vi tilbyde. Vi 
samarbejder med Borbjerg og Mejrup om at 
dække med lærere. Der er 10 blokdage. 
Undervisningen ligge på de 3 skoler. Det er 
sammen med 7. og 8. klasserne.  
d. 7.03 skal formand og leder mødes med 
ligestillede i Borbjerg. Hvordan kan vi udnytte 
at vi er naboer? 
Der er varslet afskedigelse. Der skal på 
kommuneplan afskediges 20 medarbejdere i 
alt – sådan cirka (indenfor skolevæsnet).  
Der er en procesplan fra central side og den 
følger vi.  
 
Budget 2019: Det er ikke kun i Skave det ser 
skidt ud. Tildelingsmodellen rammer hårdt 
rundt omkring.  
der er yderligere varslet en 1 % besparelse 
fra næste år og den skal tages med nu. Vores 
gamle gæld skal også afvikles. 
Vi gennemgik udgiftsposterne. 
 
 



 
 
 
 
SFH: Der har været afholdt MUS. Det er tre 
medarbejdere der er i trivsel, men også 
bekymrede over deres fremtid.  
SFH holdt fødselsdag d. 1.02 og det var 
vældig festligt. Sevel bageri gav kagemand. Vi 
havde købt lidt nye spil. 
Fastelavn i morgen – det er meget SFH der 
står for planlægningen og så er vi fælles om 
at holde festen. 
 

4.  Nyt fra Børnehuset 
Nyt fra medarbejdere 

 Orientering 20 

Line: På via til fyraftensmøde omkring 
forældresamarbejde.  
 
Vi har fået lavet en Garudaprofil som vi skal 
have en fælles tilbagemelding på d. 2.04.  
Vi har været på VIA til fyraftensmøde 
omkring forældresamarbejde og vi har 
arbejdet med det i personalegruppen. Vi er 
alle engagerede og nysgerrige. 
 
Mega stolte over vores forældremøde. Der 
var god stemning og mange der gerne vil 
hjælpe os med legepladsen. 
 
Glæder os til internat.  
 
Jonna: Vi er ved at lave personalehåndbog – 
det er godt at have et fælles grundlag at 
arbejde ud fra. En fælles forståelse.  
 
Mangler 2 MUS – gode snakke og personale 
der gerne vil udvikle sig.  
 
 

5. Nyt fra 
formanden/næstformanden 

Herunder valg Orientering 10 
Heidi Ringgård Vennegård er valgt. 
Pernille Pedersen er suppleant. 

6. Elevrådet  Orientering 10 

Vi så starten på ABC-en. Aldersgrænser for 
spil – er hængt op forskellige steder – vi 
sender den hjem til forældrene også.  
Vi arbejder også på en skraldedag.  
 

7. Støtteforeningen  Orientering 5 
Der er møde på torsdag.  
Henny er ved at arrangere et kemishow.  

8. Aula 
Husk 
hjemmeopgave! 
(bilag) 

Drøftelse 20 

Mailfunktionen. 
Info om det der sker – også af festligheder 
Når bussen ikke kører 
Dashboard – kalender fælles for alle. Man 
kan ikke finde tingene – fastelavn og internat, 
det der sker i husene – afdelingerne 
informationer om trivsel, lus og sygdom. 
Samlet overblik i det nye. 
lektier – kan børnene være mere ansvarlige – 
så forældrene ikke tager over? 
Lektier skal gives for når man giver dem – 
ikke i forvejen – for en uge. Ikke ugeplan – for 
så er det lavet på forhånd og det er for 
ufleksibelt i fht hverdagene og det man når 
ikke når. Klarhed om lektier. 



når man ved hvad der er af lektier, så ved 
man også hvad børnene arbejder med lige 
nu. 
Læsekontrakten skal blive der.  
Når der kommer nyt personale – vikar til 
klassen. 
Èn indgang til personale og når man er 
forældre. 
Noget der kræver handling fra forældrene. 
At kunne følge med i skolens liv. 
Klassekassen ex man skal kunne skrive til alle. 
AULA som punkt til forældremødet i august – 
evt også stationer hvor man kan arbejde. 
 
 

9. Kvalitetsrapport Børnehuset 
 

 Orientering 20  

10. Evaluere forældremødet i 
Børnehuset 

 Drøftelse 20 

Det fungerede rigtig godt. Formen fungerede.  
Positiv overrasket over så mange der var.  
Grupper i bhv – obs på hvordan grupperne 
sættes sammen så man får det at vide der er 
aktuelt.  
Vuggestueforældre der blev og tog det med. 
Engagement fra forældrene ifht legepladsen 
også. 
På aftenen var der gode tilbagemeldinger fra 
forældrene. 
Næste gang så husk et punkt til forældre 
Tidspunktet – når børnene går ud til maj, er 
det så det rigtige tidspunkt? 
God at det var i bhv når det var her der skulle 
vælges til bestyrelsen. 
Hvis det skal flyttes, så pas på ikke at have 2 
arrangementer i en måned. 
Skrive på facebook – med en reminder. 
En god aften 
Selvom man har børn på vej ud, så må man 
meget gerne komme. 

11. Princip for vikardækning  
Drøftelse 
Beslutning 

15 

Punktet er kommer fordi der er en forældre 
der har meldt sig i vikarkorpset.  
Der bliver vel ikke ansat en vikar der ikke er 
egnet.  
Vi er lokale –  med de fordele og eventuelle 
ulemper der er. 
Ledelsen vurderer hvem der skal arbejde her.  
Ansættelsesagtig samtale med vikar – et 
setup som er nogenlunde ens. 
Vikar har tavshedspligt. 
Forsøge med faguddannet personale – 
studerende der er på vej til uddannelsen. 
 

12. Tilsyn udenfor skoletid  Drøftelse 10 

Ledelsen skal udtænke noget så forældrene 
kan være helt klar over deres ansvar.  
Hvis man kan bruge SFH, så skal man det.  
De ældste skal heller ikke være her alt for 
tidligt.  
 

13. Punkter til næste møde   5 

Arbejdslørdag 
Princip-arbejde 
Busmødet 
Kvalitetsrapporten – er der indsigelser? 
Timetal næste skoleår – kortere skoledage. 
 



14. Eventuelt   5 

Jem og fix har penge de gerne vil dele ud – er 
givet videre til Dorthe Toustrup. 
Skolemælkslegatet – kan også søges. 
 

 


