
 

   

 

Referat bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 22. august 2019 

  Afbud/fraværende:  
 
 

 

79 Godkendelse af referat  - godkendt 
Godkendelse af dagsorden.  – godkendt  - Mette fast ordstyre 
 
O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning 

Rie/ 
Lærke 

80 Orienteringer. O 

 Nyt fra formandskabet 

a. Samarbejde med Dover sogn omkring børnekor på skolen. 

Lærke har talt med dem – de er meget positive og vil søge midler i stiftet.  

 Nyt fra skole og Børnehus.  

a. Der er flere nye tilflyttere til området, hvilket har givet nye børn til både børnehave 

og skole. 

b. Vi forventer besøg af borgmesteren d. 20/9. 

c. Der er personalearrangement fredag d. 30/8 

d. Børnehuset har 25 års fødselsdagsfest d. 5/9- Lars Hazelton der bl.a. har stået i 

spidsen for ”Byens leg” kommer og leger med børn og voksne. 

e. John har 25 års jubilæum på skolen d. 30/8 - bestyrelsen giver gave 

f. Aula er udskudt til uge 43. Ugeplanen er flyttet til Min Uddannelse. 

g. Gruppefotografering v/ Henrik Berg  onsdag d. 28 august 

h. Tildelingsmodel til skolerne. Kontraktholderne får info 1. oktober – derefter høring i 

skolebestyrelse. Bestyrelsesmødet 29. oktober er derfor rykket frem til 23. oktober 

i. Vi skaber selv historien –et historielaboratorium Skanderborg Museum 
Børnehaven deltager i efteråret med mellem og ældste gruppe. 

 

Alle 

81  
Det kommende års arbejde i bestyrelsen. D/B 

 Drøftelse af og beslutning om hvilke temaer vi vil arbejde med i bestyrelse det 
kommende år. 

 Hvilke principkontroller? I 2018/19 nåede vi ikke ”omgangsformer og kultur” og ”svage 
læsere”  

Formandsskabet fik efter god dialog og mange forslag/input mandat til at lave forslag til 
endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde.  
 

o Fritidsklubmed mere tid 
o Opfølgning på kontrakt 
o Morgensamling 
o Svage læsere 
o Branding hvordan går det med nye tiltag 
o Medarbejdertrivsel 
o Omgangsformer og kultur 
o Sangglad ind i skolen 
o Den styrkede pædagogiske lærerplan 
o Tilsyn hvordan+ bestyrelsesarbejdet 
o Bestyrelsens understøttelse af vores 3 værdier, årsplanerne, tiltagene 
o De ældste børn på skolen – vores 6. klasser 

 

Årsmøde og valg fastlagt til d.29. april 2020 
  

Rie/ 

Lærke 



 

   

 

Referat bestyrelsesmøde 

Torsdag d. 22. august 2019 

  Ideer til det fælles bestyrelsesmøde i januar 
 Samarbejde ml skolerne på elevplan på alle alderstrin – i mindre netværksgrupper 
 Hvordan arbejder de enkelte skoler med trivsel - Hvordan arbejder de med branding 
Sparring ml faglærer på skolerne 
                
 

82 Beredskabskatalog i forbindelse med budget 2020. D/B 

 Byrådet offentliggjorde 27/6 et beredskabskatalog, som er et katalog med konkrete 

forslag til besparelser, hvis det skulle blive aktuelt. 

 Drøftelse af om vi som bestyrelse vil indsende kommentarer til kataloget. Fristen er 

30/8 

 Link til kataloget: https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/kommunens-

oekonomi/budget-2020.aspx Dagtilbud er fra s. 33 og skoler/fritidstilbud er fra s. 39. 

 

Beslutningen blev at vi ikke sender kommentar 
 

Lars 

83 Kontaktperson for nye familier B 

 På sidste møde besluttede vi, at vi ville tilbyde nye familier i området en kontakt-

person, som er Mette og Lærke/ evt. Rie 

 Vi skal have fastlagt en simpel procedure for dette. 

 

Efter forældremøde i børnehaven meldte Vitus, Elia og Freddies forældre sig også til at være 

kontaktfamilie/person. Den fremadrettede procedure er ganske enkelt at Lars eller Else giver 

besked til en af kontaktpersonerne når, eller hvis, en ny familie/tilflytter ønsker en 

kontaktperson. Der arbejdes desuden videre med ”linkknap” på ny hjemmeside. 

 

Rie/ 
Lærke 

84 Fælles forældremøde i november. D/B 

 Drøftelse af mødets form, tema og evt. oplægsholder 

 Fastsættelse af dato. 

Emnet blev digital tryg/sund. Lars tager kontakt til SSP. Endelig dato fastsættes efter hvornår 

oplægsholder kan 

 

Rie/ 
Lærke 

85 Fælles forældrerådsmøde. D/B 

 Der er tradition for at de forældrevalgte i bestyrelse inviterer forældreråd til møde. 

 Beslutning om hvor, hvornår og hvem. 

Mødet fastsat til torsdag d. 12 september. Nina og Majbrit skriver invitation og er værter ved 

mødet. Samme form som sidste år. Husk opdatering af forældreråd! 

 

Rie/ 
Lærke 

86  
 

Evt. 
Lus skole/Børnehus – punkt næste møde 
Sommerfesten næste år 13. juni - punkt næste møde 
Arbejdsdag – punkt næste møde 
Hvilke tiltag har fritidsklubben planlagt her efter sommerferien hvor 0-4 klasse får tidligere fri?  
– punkt næste møde 
Vuggestue i Børnehuset?  – punkt næste møde 
 

 

https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/kommunens-oekonomi/budget-2020.aspx
https://www.skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/kommunens-oekonomi/budget-2020.aspx
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