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 Afbud/fraværende:  

Afbud fra Lærke, Nina og Majbritt 
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Godkendelse af referat  - godkendt 
Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 

Rie 
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Orienteringer. 

 Nyt fra formandskabet – henvendelse med opfordring til at møde op til borgermøde i 

Alken 12. juni vedr. mobilmast 

 Nyt fra skole og Børnehus.  

a. Legepladstilsyn – børnehavens gyngestativ er angrebet af råd og derfor lukket 

– vi finder midler til indkøb af nyt.  

b. Forældremøde i børnehaven. Der er forældremøde i børnehaven d. 13. juni 

med overskriften ”vokser børn af modstand” 

c. Big Event, som afslutning på ”At Lære At Lære” D. 18. juni mødes alle dagtilbud 

på Fælleden for at fejre afslutningen på det 3 årige projekt. Pædagoggruppen i 

børnehaven har været glade for de input uddannelse/ temadage og 

erfaringsudveksling har givet til deres pædagogiske arbejde i hverdagen.  

d. Kvalitetsdialog med sekretariatet og skolerne omkring Ry. Fokus har været 

hvad kan vi lære af hinanden- f.eks udvikling af gode læsere. 

e. Fælles bestyrelsesmøde i januar. Der arbejdes videre med dagsorden for 

mødet i januar – enighed om at det er en god ide at mødes. 

f. Uddannelse- og børneudvalget har inviteret til dialogmøde med kontraktholdere 

vedr ny tildelingsmodel. Udvalget har været i ”marken” for at få inspiration og 

høre hvad andre kommuner gør, og vil nu gerne i dialog med skolelederne..  

 Nyt fra andre  
 

Alle 

72 Forældrearbejdsdag 

 Evaluering af arbejdsdagen. Hvad skal vi huske næste år? 
 

Fint at det er forældrearbejdskraft og medarbejdergruppen ikke bruger tid på at deltage. 
Dejligt med stor opbakning og fin presseomtale. Vi nåede rigtig meget – godt planlagt og 
fint med afslutning med suppe kl 18.00. Ud over at der løses mange forskellige praktiske 
ting vigtigt at betone det sociale udbytte f.eks. for tilflyttere/ nye forældre. Forslag om at 
invitere/ melde arbejdsdagen bredt ud i lokalsamfundet. Opfordring til at fortsætte med 
optakt til arbejdsdagen i skole og Børnehus 

 

Rie 

73 Næste skoleårs planlægning 

 Kort orientering næste skoleår. Vi kender ikke den konkrete økonomien omkring 

den kortere skoledag, men vi er i fuld gang med skemalægning og Aula - vores nye 

kommunikationsplatform 1. august. Ugeskema-revolutionen fortsætter næste 

skoleår – børnene har taget rigtig godt imod tiltaget. 

 Nye tiltag i Børnehus og skole. Det nye årshjul, temaer og aktivitetskalender er ved 

at tage form. Bl.a. Alsang, sprogindsats, verdensmål, projekt sangglad i børnehave, 

arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og det tidsmæssige udvidede 

fritidstilbud    

 

Else/ 
Lars 



  

   

 

Referat bestyrelsesmøde 

mandag d. 11. juni 2019  

 

 
 

74 Kontaktperson for nye familier 

 Drøftelse. Skal vi have en eller flere faste personer, der kan virke som 

kontaktperson for nye familier i Børnehus/skole? 

Mette og Lærke/ evt. Rie vil gerne være kontaktpersoner. Vi sender forespørgsel ud til 

forældregruppen for næste skoleår. Tiltag: i nyhedsbrev fra ledelse fortælles vi hvilke børn 

der er startet eller forlader Børnehus og skole  

 

Rie 

75 Status på profilering 

 Præsentation af pjecer. 

Børnehavens nye folder og den fælles visionsfolder blev forelagt og positivt modtaget 

 

Else/ 
Lars 

76 Principkontrol – ”Princip for samarbejde mellem Skole, Børnehus og hjem” 

 Hvordan lever dette princip i hverdagen? 

God dialog om hvordan samarbejdet fungerer i dagligdagen. Den gav ikke anledning til 

rettelser, men anbefaling til at have fokus på at alle fag bliver repræsenteret og byder ind til 

klassernes ugebrev - et vigtigt kommunikationsredskab i hjemmet / signalværdi fra 

lærergruppen. ”Min uddannelse” opprioriteres som værktøj i kommende skoleår. Forslag 

om forældreinvolvering som emne på forældremøder i november+ læservejlederrollen 

 

Børne-
hus og 
Skole 

77 Bestyrelsesmøder kommende år 

 Mødefrekvens 9 møder + et fælles med øvrige bestyrelser i Ry området. 

 Tidspunkt: 19.00 til 21.30 med tydelig dagsorden vedr orientering, drøftelse eller 

beslutning. Rullende datoer mandag til torsdag. Formandsskabet laver sammen 

med Lars/Else årsplan for møderne 
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Evt. 
Henvendelse fra forældre vedr. stråling/ børnenes brug af mobiltlf bl.a. umiddelbart efter 
skole  

 

 


