
Referat fra fællesbestyrelsesmøde 

Onsdag den 27. november 2019 klokken 18.30-21.30 i skolens 
personalerum 

 
Mødeleder: Camilla 
Referent: Else 
Tidtager: Mirjam 
Deltager: Xandra, Patrick,Mirjam,Line,Jannie,Gitte,Kristine,Helle,Camilla, Heidi og Else 
Afbud: Rikke, Jonna 

 

 

Emne Indhold 
Tid  

(180 min) 
Referat 

1. Dagsorden Godkende 5 Godkendt 

2.  Referat Godkende og underskrive 5 Godkendt og underskrevet. 

3.  Nyt fra Skole/SFH 
Nyt fra medarbejdere 

Orientering 15 

SFH rettes til SFO. 
Cykelhjelms modeshow, hvor 7. kl 
præsenterer deltagerne. De gør det for 
at gøre opmærksom på at bruge hjelm og 
lys. 
5. kl har været til kordage. 
Der er gang i frivillige nationale tests på 
skoleområdet. 
Aula, der er ikke overblik over hvor 
mange forældre der har været på. 
Lærerene er i gang med at vælge 
fagportaler, som bruges til 
undervisningen. 
Lærerene syntes det er mærkeligt, at de 
ikke skal deltage i ”julestuen”, men det 
giver dem nyttige timer, til at bruge i 
dagligdagene. 
Luciaoptog fredag d. 13/12-19 på skolen, 
for seniorklubben d. 18/12-19. 
Jul i kirken den sidste dag før ferien d. 
19/12-19 
Helle, og 2 fra fællesbestyrelsen, har 
deltaget i klyngemøde omkring den nye 
børn & unge politik i kommunen. 
Der har været intern revision i 
Landsbyordningen, der var intet at 
bemærke. 
Helle har været på kursus i hjemmesiden, 
hvordan den rettes til osv. Senere er det 
en sekretær opgave. Der ryddes op på 
siden. 
Der har været en virksomhedspraktikant 
Amira, har fulgt Lisbeth, i hele huset. 
Der er 3 ikke ”lønnede” medarbejder i 
huset, det er Anna (inklusionsvejleder), i 
Børnehuset er der 2 
ressourcepædagoger. (Maibritt og Irene). 
De dækker alle et distrikt, så derfor er de 
tilknyttet os. 
Der starter 2 nye elever i 6-7 kl. 

4.  Nyt fra Børnehuset 
Nyt fra medarbejdere 

Orientering 15 

Der er gang i julegaver, der er tilbudt 
hjælp til julebagning. 
Lucia d. 13/12-19 og forældrekaffe 
samme dag. 



Pr. 1/1-19 er der ansat Trine Elkjær 
motorikvejleder. 
Jonna er på 20 timer, hun er på SFO 
området, det er Helle der pt. Kan 
kontaktes 

5. Nyt fra (næst)formanden Orientering 20 

Bestyrelse kurset på Rolf Krake. 
Klyngemødet. 
Julehygge, der planlægges med 
støtteforeningen og de 2 
borgerforeninger. 

6. Støtteforeningen Orientering 10 Ansøgningsskemaet er ændret. 

7. Elevrådet Orientering 10 

Elevrådet laver en julekonkurrence, hvor 
der tages et billede af nissen, og den 
flytter rundt på skolen i december. Den 
skal findes, og de skriv hvor den er 
fundet. 
Elevskabene skal stå på centrum. 
Fik ikke penge fra Jysk energi,  
Der er søgt støtteforeningen om 3 nye 
mikroovne. 

Kaffe / buffer Hver medbringer lidt guf :-)  20 
Fælleskageordning nedstemt, alle tager 
del, og der medbringes. 

8. Mødedatoer fremadrettet 
 

16/1, 27/2, 19/3, 23/4, 14/5, 
11/6 i kalenderen 

5 

16/1-20 Julefrokost hjemme ved Helle kl. 
17.00 (Skivevej 143) 
Line sørger for Tapas. (egenbetaling ?) 
27/2, 19/3, 30/4, 14/5 og 11/6 bliver de 
næste mødedatoer. 

9. Kontaktforældrerådsmødet Evaluere, drøfte 15 
Et godt møde, med god deltagelse, nogle 
gode inputs fra kontaktforældrene. 

10. Skoletjenesten (Møbler) 
 

Findes der ressourcer i 
forældregruppen til at søge 
fonde?  
Hvem kontakter Claus for 
overblik over 
møbelsituationen? Herefter 
lægges en plan. 

10 

Claus siger de mangler stole.  Der skal 
undersøges om der er nogle fonde, hvor 
der kan ansøges. 
Men er det helt nye møbler, der skal 
søges til, og hvor meget drejer det sig 
om?  
Der mangles 150 stole. Og borde? 
Helle undersøger Indkøbscentralen for 
skolemøbler. 
Et godt bud på hvem der kan hjælpe med 
fondssøgning kunne være Dagny og Kis 
 

11. Styrkede dagtilbud 
 

Oplæg 
 

30 Udgår, skal på igen et senere 

12. Planlægge fremtidige 
arrangementer i 
børnehuset 

Dato for forældremødet 
Ønsker til punkter 

10 

Børnehus ABC. (Forældre folder) - hvad 
er kontaktforældre rollen , hvad er der af 
arrangementer, hvordan holdes der 
fødselsdag. mm 
Faglig fyrtårn, hvad er det. Hvordan 
arbejdes der med det? 
DUÅ (Margrethe) 
Indblik i hverdagen 
Emner, hvor der kan gives input. 
Valg af nye kontaktforældre 
Dato meldes ud senest sidst i januar 

13. Punkter til næste møde Forslag 5 

Aula (Senere) 
Hvem er på valg? 
Gennemgå folder til kontaktforældre. 
Styrkede dagtilbud. (ikke på januar 
mødet) 
Frugt og mælkeordning 
Helle undersøger indkøbscentralen 
Principarbejde, hvor er vi?(feb mødet) 

14. Eventuelt Ønskes ved mødets start 5 

Bestyrelsesråd: Gitte undersøger ved 
Lisbeth, hvad gruppen går ud på. Og der 
meldes tilbage hvad der har været snak 
omkring . 

 


