
Referat 23-05-2019 

Torsdag den 23.maj 2019 klokken 18.30-21.30 

 

Mødet afholdes på skolen. 

 
Mødeleder: Camilla 
Referent: Kristine 
 

Emne 
Hvad skal vi 
udrette 

Proces 
Tid  

(180 min.) 
Beslutning 

1. Godkendelse af 

dagsorden 
  5 

Der mangles evaluering af skolemad, hvilket 
tages efter støtteforeningens punkt og Else har et 
punkt til evt. 

2.  Godkendelse af referat   5 Referatet godkendes og underskrives. 

3.  Nyt fra Børnehuset 
Nyt fra medarbejdere 

Orientering  25 

- Garuda: Der er lavet personprofiler og 
efterfølgende har personalet arbejdet 
med profilerne, i forhold til at optimere 
samarbejdspotientialet. Det har ifølge 
personalet været rigtig godt. 
- Fyraftensmøde på via omkring sprog. 
- Rigtig god bedsteforældredag, hvor 
der var stort fremmøde og der blev 
plantet. 
- Førskolen er startet med 14 børn. 
Personale på tværs af børnehus og SFH 
varetager deres dag på skolen. 
- Læringsdage og faglig fyrtårn: Karina 
Kræmmergaard og Jonna er afsted og 
får hver deres input. Tilbagemelding fra 
Lisbeth, er at det er super godt med de 
små videoklip der bliver sendt på intra, 
det giver et godt indblik, i hvad der 
foregår. 
- Der er tilknyttet en journalist på 
kommunen og der efterspørges gode 
historier fra både skole og dagtilbud. 

4.  Nyt fra skole/SFH 
 
KAFFEN SERVERES :-)  

Orientering  60 

- Jonna er sygemeldt i foreløbigt 14 
dage.  

- På seneste L-MED møde drøftedes bl.a. 
TR/suppl., proces i forb. med 
besparelse: På vores lille sted, er 
mange beskyttede af titler, hvilket har 
besværliggjort afskedigelsesprocessen. 
Det er efterspurgt, hvorvidt der ikke 
behøves suppleanter, hvilket ikke kan 
lade sig gøre. 

- APV og trivselsundersøgelse venter lige 
om hjørnet, kommer i efteråret og det 
er tre år siden sidste. 

- Fagfordeling og skema er ved at være 
på plads. 

- Der kommer 4 nye elever på skolen 
efter sommerferien. Foreløbigt er 3 
elever fra den nuværende styrkeklasse, 
om-visiteret til andre special- tilbud. 

- Valgfag 2019-2020 er endnu ikke 
afklaret, udskydes til næste dagsorden. 
Der er store udfordringer i forhold til ny 
lovgivning omkring valgfag og eksamen. 
Der arbejdes videre med løsninger 



mellem Mejrup, Sevel, Borbjerg og 
Skave. 

- Elevskab.dk opsagt, elevrådet har 
opkøbt skabene og vil stå for den 
videre udlejning.  

- Økonomi fremlægges af Helle og det 
forventede regnskab viser et formodet 
underskud lidt mindre end forventet 
fra budgetstart. 

- Indsatsområder: På skoledelen 
arbejdes der på sammenhængskraft i 
mellem landsbyordninger, 
teamsamarbejde mellem klasserne 
smat trivsel og inklusion. På elevplan 
hopper vi på bølgen med fokus på 
verdensmål. 

- Mirjam fortæller om de arrangementer 
der ligger hen over de næste måneder.  

- Der arbejdet  
 

5. Nyt fra formanden Orientering  10 

 
- Forberede sidste skoledag fredag 28/6 2019 kl 
11-12 inviteres forældre til en kop kaffe og at 
være med på centrum.  
 

6. Elevrådet Orientering  10 

- Elevrådet har arbejdet med planlægning af 
elevrådsdag. Elevrådet har selv fået en special-
aftale med Baboon city, hvor de åbner op på en 
lukke-dag, bare for Skave skole. Dagen bliver 
20.06. Der er ansøgt støtteforeningen om penge 
til entre og bus. Evt. hjælp fra forældre til kørsel 
og således sparre en bus? Og ellers 
egenbetaling? Afventer svar fra 
støtteforeningen… 
 

7. Støtteforeningen Orientering  5 

- Jannie har lige været til møde i støtteforeningen 
og der mangler stadig nogle til at rengøre 
toiletter til Hogager marked, de påtænker at 
spørge kommende 7. klasse, det anbefales at 
spørge kontaktforældrerådet. 
- støtteforeningen har bevilliget penge til 
løbecykler i Børnehuset. 
 

8. Fællesåbning i morgen-SFH 
og Børnehus 

Drøftelse  20 

 - Som led i besparelserne er fælles morgen-
åbning en mulighed.  
- Der drøftes forskellige perspektiver på den 
løsning og flest positive, såsom flere 
voksenhænder, vuggestue børn spiser selv, store 
og små hygger på tværs. Ulempe er at nogle 
måske vil vælge det fra, da det bliver mere 
besværlig/ukendt, at tilbuddet virker dårligere… 
At hallen ikke er en mulighed for de store børn.  
 

9. Forældresamtaler + princip 
herom 

Drøftelse Gruppearbejde 30 

-Der er gruppearbejde i grupper af 3 og 3, hvor 
der udfyldes ide-ark. 
- Helle kommer med et oplæg på skolesiden og 
denne er drøftet på lærermøde. 
 
 
 

10. Punkter til næste møde d. 
13. juni 

  5 

 
-Valgfag 2019/2020 
- Facebook-opfølgning 
- Førsteskoledags-planlægning. 
 

11. Eventuelt   5 
-Else: Er der et princip omkring, at børnene ikke 
må forlade matriklen, Helles svar er, at de helst 



ikke skal forlade skolen, men der er ikke et 
princip om at det aldrig må finde sted.  
-Rikke: Har lavet spørgeskema angående 
skolemad, det rettes til og godkendes. Sendes ud 
inden skoleårets afslutning. 
 
 

 


