
 

 

Referat Fællesbestyrelsesmøde 

Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 16.30 – 19.30 i skolens personalerum 

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

(referent), Trine, elevrådsrepræsentanter: Caroline og William 
 

Afbud: Lene  

 

 

 

Pkt. 1  Godkendelse af dagsorden (1630-1635) 

Beslutning:   

Godkendt 

 

 

Pkt. 2  Nyt fra Børnehus/SFO (1635-1645) 

Orientering:  

Ledelse (TS):  

- Film om Børnehaven for at brande stedet og fortælle, hvad vi kan. 

- Ønsker mere samarbejde med dagplejen. 

- Vuggestuen: overbelægning på 13 børn. 

- Ane går på barsel til slut oktober. 

- Samtaler i går til vikarstillingen for Line. Mange ansøgere. 

- I uge 29 bliver alle døre malet. 

- Evaluering og evalueringskultur med datagrundlag påbegyndes efter ferien. 

Medarbejdere (LL):  

- Sct. Hans fest med fællesskab og pensioneret heks. 

- Overlevering til næste niveau er ukompliceret. 

- Alle til Tinkerdal i morgen. 

 

  

Pkt. 3  Nyt fra skolen (1645-1655) 

Orientering:  

Ledelse (HN):  

- Der bindes sløjfer på det gamle skoleår og ”støbes kugler” til det nye. 

- Besøg af ny elev til førskolen, så næste skoleår er ca. samme elevtal som i år. 

- Vi skal være praktikskole efter sommerferien. MH er uddannet praktikvejleder. Det er 

fjernstuderende i fortrinsvist dansk, matematik og engelsk. Vi har dem i 2 år. (1. og 2. 

studieår) Det er godt for os at blive skarpe på vores egen praksis. 

- I morgen får vi besked om fremtiden for det kommunale PLC, som har til huse her på 

skolen. Vi har haft rigtig god gavn af dem her i huset. 

Medarbejdere (MK): 

- Lejr: Vi lever og flyver højt på efterdønningerne heraf.  

- Lærerne har arbejdet med mål: Skole- og klasse- og kollegafællesskab, personlig 

udvikling, faglig viden, horisontudvidelse og gode sunde oplevelser. 

- Sidste skoledag: afslutning på fredag: Centrum kl. 10-11 og langbold kl. 12-12.30 

 

 

Pkt. 4  Nyt fra Elevrådet (1655-1700) 

Orientering: 



 

 

 

 

Pkt. 5  Nyt fra formandskabet (1700-1710) 

Orientering: 

Input til årsberetning. 

Fællesbestyrelsesmødet efter sommerferien d. 9/8 kl. 16.45 i 2 biler op til Helle Brink for at 

holde møde, spise pizza og stå på SUP-board. Tilbage kl. 22 

 

 

Pkt. 6  Nyt fra Brandingudvalget (1710-1715) 

Orientering: 

Billeder fra lejrturen lagt på fb. 

Opslag og film til rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Pkt. 7 Sikker skolevej (1715-1725) 

Indstilling: 

Hvem tilhører problematikken? Vores rolle som fællesbestyrelse. 

 

Beslutning: 

Bestyrelsen bakker op om indsatsen for sikker skolevej. 

Der tages kontakt til underudvalget: Kristine kontakter Morten. 

Malene har taget billeder. 

 

 

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

 

 

Pkt. 8 Budgetopfølgning (1725-1740) 

Indstilling: 

Gennemgang efter 5/12 af året. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

 

Pkt. 9  1. skoledag (1740-1755) 

Indstilling: 

Planlægning af fællesbestyrelsens deltagelse. 

Mandag d. 8/8 

0.-2. kl. 8-13.15 

3.-7. kl. 8-14. 

Klasselærerdag 

Samling kl. 8.30-9.00 alle forældre velkomne 

 

Beslutning:  

9.45: 0. kl. forældrekaffe: Malene, Jimmi og Kristine er her. Mødes 9.15 i SFO’en. 

Brød: Kristine køber, og der skal laves kaffe. 

 

 

………………….………………..Smørrebrød & drinks :-)………………………..…………. 

 



 

 

 

 

 

 

Pkt. 10 Principper – se bilag  (1815-1915) 

Indstilling: 

Fællesbestyrelsen gennemlæser og forholder sig til vedhæftede udkast til principper: 

- er formålet med princippet tydeligt? 

- er princippet handleanvisende, i modsætning til ”styrende”? 

 

På mødet fremlægges de fire udkast (15 minutter pr. styk!) og fællesbestyrelsen kommer med 

bidrag, rettelser, tilføjelser. 

 

Beslutning:  

Principperne revideres. 

 

 

Pkt. 11 Punkter til næste møde tirsdag d. 9/8, 2022 (1915-1925) 

Beslutning: 

Fastsætte mødedatoer + dato for kontaktforældreaften 

Plan for processen vedrørende høring om budget 

Den sidste planlægning af valgene 

Forældremøder 

Opfølgning skolevej 

 

 

Pkt. 12  Eventuelt (1925-1930) 

Beslutning: 

Intet. 


