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

Rie/ 
Lærke 

103 Juleafslutning. N. 

 Som juleafslutning serveres æbleskiver og juleøl 
 

 

104 Orienteringer. O 

 Nyt fra formandskabet 

 Dialogmøde vedr. Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet: Vigtigt at vi deltog og 

bliver hørt – god og differenceret dialog i de forskellige grupper. Generel enighed 

om behov for justering af skoledistrikter. 

 Høringssvar vedr. tildeling: Den nedsatte ”høringsgruppe” ikke færdig med skriv 

det rundsendes til alle i bestyrelsen for kommentarer inden det sendes afsted.. 

 Nyt fra skole og Børnehus.  

 Besøg af Undervisnings- og Børneudvalget: Udvalget har været på rundtur på 

skoler og institutioner bl.a. med afsæt i den kommunale kapacitetsudfordring.  

 Naturbørnehave: vi er på dagsordenen med vores prospekt på undervisnings-og 

børneudvalgsmøde torsdag d. 5. december.  

 Pedelsituation: Thorkild fortsat behjælpelig med varmestyring m.m. Og Lars 

Thyregod har tilbudt at hjælpe os med nødvendige vedligeholdsopgaver vi ikke 

selv internt kan klare/finde tid til.  

 Forældremøde 4/12:  

 Orientering om de to børn, der gik fra børnehaven: Den uheldige episode har 

ikke givet anledning til at ændre procedure i børnehaven. Tiltag - skærpet 

opmærksomhed på overgange og tydelig kommunikation. 

 Aula og hjemmesiden  

 

Alle 

105 Ansøgning om oprettelse af vuggestuegruppe  D/B. 
 Fagsekretariatet er åbne for at vi i tilknytning til Børnehuset starter en vuggestuegruppe. 

 Se forslag til ansøgning, som er med som bilag.   

Forslag til ansøgning godkendt med få rettelser – og sendes til undervisnings-og 
børneudvalget, samt chefkonsulent Charlotte Styver. Else orienterer vores lokale 
dagplejegruppe.  
 

Else og 
Lars 

106 Ny struktur for dagtilbuds- og skoleområdet. D/B. 

 Undervisnings- og Børneudvalget arbejder på en ny struktur for dagtilbud og skoler 
pr. 1/8 2021. Og der er i tilknytning til dette vedtaget en række kvalitetsparametre, 
som også vedrører os. 

 En drøftelse af strategi og tiltag. 

Beslutning:  
Nedsat en lille arbejdsgruppe v/ Majbrit og Marie der udarbejder et udkast til brev til 
uddannelses-og børneudvalget som de rundsender i bestyrelsen for kommentarer. 
Stikord: Vores vision, skolevalg, fleksibilitet, størrelse, bus/tranport, tværfagligt samarbejde, 
kultur for at navigere ud fra den konkrete virkelighed, plus henvisning til tidligere 
bestyrelsesreferat.  
 

Alle 
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107 Rynkebyløbet 2020  D/B. 

 En kort principiel drøftelse af om børnene i skolen kan deltage i i et sponsorløb, hvor 

forældre og bedsteforældre er sponsorer. 

Beslutning: Vi deltager ikke 

Lars 

108 Forældreovertagelsesdag 16. januar.  O. 
 Der er pædagogisk dag/Forældreovertagelsesdagen d. 16 januar. 

 Opfølgning på planlægningen 

Majbrit fortsat tovholder. Der er styr på flere klasser. Bestyrelsen tages emnet op på 
forældremøderne 4. december. Obs på den hele dag! 

Majbrit 

109 Normering i børnehaven. O/D. 

 På baggrund af den seneste tids fokus på normeringer i dagtilbud gives en kort orientering 
om tildelingen til børnehaven. Bilag følger på mødet. 

Børnehavens ressourcetildeling og udgifter blev forelagt. I øjeblikket bruges alle ressourcer 
til lønudgifter. Der er således ikke basis for at ansætte yderligere. Normeringen ligger på 
niveau med øvrige tilbud i kommunen. (Der er 7 børn pr. fuldtidsansat).  
Bestyrelsen drøftede og kom med forskellige forslag og ønsker til tilrettelæggelse af 
hverdagen herunder personalets mødeafvikling. 
 

Else og 
Lars 

110  
 

Evt. Opfølgning på tilflytterbørnenes start. 
        Fælles bestyrelsesmøde 14. januar 

 

 


