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Godkendelse af referat  - godkendt 
Godkendelse af dagsorden. - godkendt 
O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning 

Rie/ 
Lærke 

88 
 

Orienteringer. O 

 Nyt fra formandskabet 

a. Mathias har ansøgt om at udtræde af bestyrelsen – Jacob Hornbæk overtager 

hans plads - velkommen 

b. Samarbejde med Dover sogn omkring børnekor på skolen 

Dover sogn har fundet midler til at etablere børnekor for indskoling og 

mellemtrin i nogle 7 ugers intervaller – gerne opstart i skoletiden.   

 Nyt fra skole og Børnehus.  

            a.  Personalearrangement d. 30/8 

Stor opbakning fra forældregruppen. Fokus for arrangementet var sociale 

fællesskab – en fin eftermiddag/aften som startede i kano fra Klostermølle 

      b.   Fritidsklubbens udvidede åbningstid 

Har betydet bedre mulighed for tid og fordybelse i aktivitets- og 

værkstedsforløb, og at kunne tage på flere små ture, hvor børnenes indbyrdes 

relationer er i fokus. 

c. Personalenyt. 

Thorkild har opsagt sin stilling pr 1. oktober – vi venter med at opslå stillingen til 

vi kender indholdet af ny tildelingsmodel for skoleområdet  

d. Aula forventes opstart uge 43 

e. Formøde 2/12 med henblik på planlægning af fælles bestyrelsesmøde på 

Mølleskolen 14. januar 

 Nyt fra andre 

a. Fælles forældrerådsmøde 

Aflyst grundet få tilmeldte.  

 

Alle 

89 Budgetopfølgning. O 

 Økonomiudvalget om budgetopfølgning pr. september 2019. 

Nina havde til mødet sendt en skriftlig orientering som blev taget til efterretning. 

Ingen overraskende udsving, samt flere midler i børnehaven end forventet grundet 

øget børnetal. Overførte midler indgår ikke i alm drift. 

Ny tildelingsmodel for skoleområdet 

 Bestyrelsen sender personligt brev til udvalgte politiker med input og inspiration til 

forbedringer inden endelig beslutning på byrådsmøde 2. oktober Derefter sendes  

evt. ny tildelingsmodel til høring i bestyrelser og MED-udvalg. 

 

Nina 

90 Det kommende års arbejde i bestyrelsen. D/B 

 Med afsæt i brainstorm ved sidste bestyrelsesmøde ønskes en grundlæggende 
drøftelse af arbejdet i bestyrelsen. Hvad skal vi? Hvad kan vi? Og hvad kunne vi 
have lyst til?  

 Hvordan understøtter bestyrelsen vore 3 værdier? 

Rie/ 

Lærke 
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 Punktet blev sammen med punkt 91 udsat, da flere havde meldt afbud, og vi ønskede at få 
en bredere drøftelse i bestyrelsen. 
 

91 Årsplan for bestyrelsens arbejde. D/B 

 På baggrund af drøftelserne i forrige punkt prioriteres emner og temaer til dette års 

plan for arbejdet i bestyrelsen. 

Bilag: Bruttoliste fra sidste møde + Bilag: Bestyrelsens årsplan 

Rie/ 
Lærke 

92 Vuggestue i Bjedstrup. D/B 

 Som opfølgning på sidste møde ønskes en drøftelse af strategi for Skole og 

Børnehus i forhold til hvilket tilbud vi skal kunne levere i vores lokalområde. 

Efter en konstruktiv drøftelse, hvor det dels blev tydeliggjort at vi også i vores 

lokalområde kan få meget svært ved at kunne tilbyde pasning til alle 0-3årige børn, og 

dels ud fra et ønske om at afhjælpe pladsmangel generelt i Skanderborg blev det 

besluttet at bestyrelsen indsender ansøgning om at få vuggestuepladser i Bjedstrup.  

Derudover ser bestyrelsen muligheder i at kunne oprette en skov/naturbørnehave 

hvilket ledelsen tidligere har udarbejdet et forslag til og forelagt fagsekretariatet. 

 

Lars 

93  
 

Evt. 
Tilbagemelding vedr. kontaktpersoner til nye forældre 
Nye børn udefra  - opstart skole/fritidsklub 
Ny 0. klasse 
Dialogmøde 3. oktober Lærke, Rie, Jacobog Lars deltager 

 

 


