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  Afbud/fraværende: ingen afbud 
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Godkendelse af referat  - godkendt 
Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 

Rie/ 
Lærke 

43 Orienteringer. 

1. Nyt fra formandskabet 

a. Forældreovertagelsesdag. Kort status. 

Lars og Else sender statusbrev til forældregruppen tirsdag 

2. Nyt fra skole og Børnehus.  

a. Tildelingsmodel til skolerne 

Høring vedr. ny tildelingsmodel er udsat. Politiker og fagsekretariat vil hen over 

foråret søge mere viden om hvad andre kommuner gør, og invitere 

kontraktholderne til dialog inden evt. høringsfase. Hvis der skal ses på ændring af 

skolestruktur skal det foregå i en særskilt proces.   

b. Trivselsprojekt i uge 9 

Skole og Børnehus vil have et særligt fokus på klasse/gruppetrivsel fra 6.30-17. I 

skolen indtænkes det i alle fagene. Derudover vil der være en øget 

opmærksomhed på frikvarter med vokseninitierede aktiviteter+ tydeligt hvad der 

skal ske/kan gøres hvis nogen har svært ved at indgå og/eller bidrage til 

fællesskabet. Et tiltag der fortsætter efter uge 9. Fælles opmærksomhed på hvad 

og hvordan forældregruppen kan understøtte. 

c. Reception for Bente fredag d. 22. Marie køber gave fra bestyrelsen. 

Ansættelse: Sophie Munch, som et enigt ansættelsesudvalg pegede på, er 

kommet godt fra start - havde bl.a. en uges overlap sammen med Bente. 

Anne, som er ansæt i et vikariat frem til sommer, har fået fastansættelse på fuld tid 

og stopper 1. marts. Der sættes foreløbig vikar på frem til rul i april 

  

Alle 

44 Regnskab 2018 og Budget 2019 
1. Regnskabet for 2018 forelægges. – et regnskab i balance 
2. Budget 2019 forelægges og godkendes. 

Nina anbefalede budget 2019 til godkendelse. Efter kort orientering blev det godkendt 

med en prioritering af det musiske element + Granhytten. Den almindelige drift er afstemt 

med tildelingerne - og derudover er der en buffer fra det overførte overskud. 

Else og Lars informerer om prioriteringerne i et kommende nyhedsbrev til 

forældregruppen. 

Nina 

45 Årsmøde d. 30/4 – drøftelse og beslutning 
Aftenens indhold omkring børns liv på nettet/digital dannelse. Evt. oplægsholder.  
Hvad skal vi kalde årsmødet? Kombineret med forældremøde i klasserne og børnehaven 
 

Efter livlig og konstruktiv drøftelse enighed om ikke at invitere en oplægsholder, og sætte 
fokus på bestyrelses- og forældredialog. ”Tapas og taletid til forældremøde” 
 

Beslutning vedr. temaer i åbne caféer med tovholder blev: 
 

Rie 
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Overgange (Rie og Marie), Forældreengagement/opbakning, (Majbritt) Kommunikation (Nina 
og Mette) Ny i skole/Børnehus (Mathias og Lærke) 
Mette udarbejder et format til dialogerne ved bordene og sender indbydelse ud.  
Lars sørger for tilmelding 
 

46 Arrangement vedr. Fremtidens Skole-hjem-samarbejde 16. marts 

Kort drøftelse af deltagelse i arrangement for bestyrelsesmedlemmer vedr. skole-hjem-samarbejdet. 

Marie, Rie, Lærke og Mette ønsker at deltage. De tilmelder sig selv- skolen betaler for 

deltagelsen 

Alle 

47 Opfølgning på rul. 
Bestyrelsen hjælper med analyse af forældrenes svar på spørgeskema. 

1. Hvordan kan vi forstå forældrenes svar 

2. Hvor kan kommunikationen omkring næste rul skærpes 

Kommunikationen op til indførelse af rul i Skole og Børnehus har ikke været tilstrækkelig og 

tydelig nok - primært for forældregruppen. Rullet ind i nye klassesammenhænge og fra 

børnehave til skole/fritidsklub har for de fleste elever/børn været ok. 

Via vores dialog fremgik det at der bl.a. er behov for mere klarhed omkring dannelse af 

forældreråd – evt. fast dagsorden til første forældremøde, forventningsafstemning omkring 

kommunikation og hvordan der arbejdes med faglighed og niveaudeling/aldersdifferencering i 

klasserne. Forslag om Årsplan ved rul og bog med ”forældrestamtræ” 

 

Lars og 
Else 

48 Fælles Bestyrelsesmøde d. 9. januar. Fokus på overgange 

Kort opsamling. Er det noget vi skal arbejde videre med, og under hvilken form? 

Et godt initiativ med god dialog mellem Mølleskolen og fødeskolerne (Gl.Rye, Knudsøe og 

Bjedstrup). Input: hvad er det udskolingen står for, kultur på tværs af klasserne, faglige 

trædesten, italesætte vigtigheden af forældresamarbejdet, at bestyrelsen gør opmærksom på 

valg til bestyrelsen på Mølleskolen, 

Bestyrelsen anbefaler at fælles bestyrelsesmøde gentages f.eks. årligt med nyt tema 

Rie 

49 Inddragelse af forældre og lokalsamfund. 
En drøftelse af hvordan kan vi bedst udnyttet forældrenes engagement og interesse for Børnehus og 
Skole? Er der brug for en forventningsafstemning? 

Punktet indgik under planlægning af årsmødet og udgår. 
 

Marie/ 
Rie/ 
Lærke 

50 Ansættelsesprocedure - Vi drøfter et forslag til princip for ansættelser 

Det redigerede forslag blev gennemgået. Der kom flere små ændringsforslag. 
Lærke renskriver rettelserne til godkendelse på næste møde  
 

Ud- 
valget 

51  
 

Evt. 
Fotograf – Marie tager kontakt til en fotograf der kan tage situationsbilleder. 

 

 

 


