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Godkendelse af referat  - (ingen kommentarer/ godkendt) 
Godkendelse af dagsorden.  
Enighed om at vi efter punkt 112 + nyt fra skole og Børnehus rydder dagsordenen og 
drøfter den nyligt udsendte fællesbesked fra Skanderborg kommune vedr. udspil til ny 
skolestruktur 
 
O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning,   

Rie/ 
Lærke 

112 Sprog- og læseindsats. O. D. 

 Børnehavens og skolens indsats i forhold til sprogarbejdet og skriftsprog 
gennemgås og drøftes. 

Pernille, der er ved at tage en diplomuddannelse i børns sprog, fortalte om hvordan 
børnehaven understøtter børnenes sprogudvikling, samt hendes rolle som sprogvejleder. 
Derefter fortalte Jørn, der er godt i gang med læsevejlederuddannelse, om hvordan 
skolen arbejder/underviser/understøtter børnenes læse- og skriftsprog. Efter fin 
orientering og afklarende spørgsmål, dialog om forældrene vigtige rolle i børnenes 
sprogudvikling og læselyst. 
 

Pernille 
og Jørn 

113 Orienteringer. O 

 Nyt fra formandskabet  

 Fælles bestyrelsesmøde vedr. Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet 

i. Henvendelse fra Landsbysamvirket    udsat 

ii. Dialogmøde vedr. Skanderborgmodellen    udsat 

 Nyt fra skole og Børnehus.  

 Naturbørnehave.  

Granhytten har været igennem en grundig renovering og står klar til den nye 

funktion som ramme for Naturbørnehaven. 17. februar afholdt vi et velbesøgt 

informationsmøde. 1.marts starter de første fire børn. 

 Ansættelser 

Bente Krog har budt ind på opgaven med at starte og udvikle Naturbørnehaven, 

sammen med nyansatte pædagog Tina Josephsen. Carina Bjørklund er ansat 

som ny pædagog i børnehaven. Begge nyansatte har bred erfaring indenfor det 

pædagogiske felt.  

Derudover er Mikael Leth, uddannet tømrer og med erfaring indenfor 

pedelområdet, deltidsansat som ny serviceleder. Starter ligeledes 1. marts.  

 Tildelingsmodel 

Den nye tildelingsmodel indenfor skoleområdet træder i kraft efter sommerferien. 

For vores skole betyder det, at vi med 86 elever økonomisk vil have samme 

niveau som nu. Vi har 80 elever i det kommende skoleår - flere end prognosen 

viste.  

 Nyt fra andre 
 

Alle 

114 Kvalitetsrapport 2018 – 2019 O/D. 

 Bestyrelse og elevråd har indsendt kommentarer til kvalitetsrapporten. Se bilag 

 Behandling af kommende kvalitetsrapporter/trivselsmålinger   
 udsat 

Rie og 

Lars 
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115 Regnskab 2019 og budget 2020 O/B 

 Nina orienterer om det afsluttede regnskab og dette års budget. 

 Vedtagelse af budget 
 
udsat 

Nina 

116 Årsmøde og valg  D/B 

 Den første planlægning af årsmødet og valg til bestyrelsen.  

 Oplægsholder eller….? 

udsat 

Rie/ 
Lærke 

117 Arbejdsdag  D/B 

 Beslutning om en eventuel arbejdsdag i foråret. 
udsat 

Lars 

118 Evalueringer D. 
o Korte evalueringer af forældreovertagelsesdag og skolefest. 

udsat 

Rie/ 
Lærke 

119  
 

Nyt punkt: Ny skolestruktur D.B. 
Uddannelses- og børneudvalget har offentliggjort en bruttoliste med 20 forslag til ny 
skolestruktur  - en liste udarbejdet af konsulentfirmaet BDO i samarbejde med 
fagsekretariatet. Bjedstrup skole er nævnt i 5 af forslagene. 
 

Formandskabet orienterede om invitationer, aktive handlinger og tiltag fra bl.a. ”Liv i 
landsbyerne” og lokale borgergrupper. 
 
Efter lang, engageret og konstruktiv dialog blev følgende besluttet: 
 

o Bestyrelsen vil aktivt arbejde for at der fortsat er en folkeskole i Bjedstrup 
o Rie og Nina skriver/sender brev til uddannelses- og børneudvalget med 

bestyrelsens overvejelser og konstruktive input og spørgsmål til politisk beslutning 
omkring ny skolestruktur. Brevet vedhæftes efterfølgende dette referat. 

o Marie sender info til forældregruppen på Aula + link til underskriftindsamling 
o Lars orienterer / snakker med børnene til fællessamling. 
o Ekstra ordinært møde torsdag d. 5. marts kl 20.30-21.30 

 
Næste ordinære møde er 17. marts.  
 

 

 

 


