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

Rie/Lærke 

   

121  Skolestruktur 

Status: Der er indsendt sendt brev til uddannelse-og børneudvalget, (brevet 

vedhæftet referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde.) derudover er der sendt brev til 

Søren Erik. Formandsskabet  rykker for svar.  

De forskellige arbejdsgrupper (gravergruppe, møde med politiker, profilering af 

skole, samarbejde med de andre landsbyordninger) arbejder fortsat i højt gear 

med mange forskellige tiltag. Det planlagte dialogmøde er udskudt, uafklaret om 

den planlagte procesplan også udskydes. Dette rykker bestyrelsen skriftligt for at 

få et svar på, samtidig med et tydeligt udtrykt ønske om at blive delagtiggjort / 

åbenhed omkring analyser 

 

 Dialogmøde vedr. Skanderborgmodellen 

Nina orienterede kort om mødet. Ingen stillede spørgsmålstegn til om den 

nuværende model skal fortsætte - handlede mere om justeringer og udmøntning.  

 

 Nyt fra skole og Børnehus.  

 Corona. Lukning og nødåbning.  

Det er forløbet meget gnidningsløst – stor opbakning i forældregruppen. Vi 

har ml 2-6 tilmeldt nødpasning. Else og Lars laver løbende nødplan ud fra 

børnetal og evt. sygdom i personalegruppen. 

Tirsdag formiddag holdt biblioteket på skolen åbent, så børn og forældre 

kunne komme og hente materiale og låne bøger. Med de nye retningslinjer 

kan vi ikke gøre det fremadrettet, men flere benyttede muligheden.  

Lars skriver/ holder on-line møde med lærerne ud fra den feedback 

bestyrelsen gav på mødet omkring materiale til hjemmeundervisning, 

ugeskema, holde børnene til ilden, m.m. Vigtigt at forældrene ses som 

understøttende og det primære pt er at træne det børnene allerede har 

lært.  

 Naturbørnehave.  

Den er kommet rigtig godt i gang og udvikler løbende både pædagogisk og 

praktisk omkring Granhytten. Midt april er der 9 børn, hvoraf 2 bor uden for 

vores distrikt – de øvrige er overflyttet fra børnehaven.  

 Vuggestue 

Vi har ikke fået tilbagemelding på vores ønske om at oprette en mindre 

vuggestuegruppe, med vi er i dialog med den kommunale dagpleje, der pt 

har svært ved at finde lokal pasning til alle børn i vores lokalområde.   

 

Alle 
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 122 Kvalitetsrapport 2018 – 2019 O/D. 

 Bestyrelse og elevråd har indsendt kommentarer til kvalitetsrapporten. Se bilag 

 Behandling af kommende kvalitetsrapporter/trivselsmålinger 
 Udsat 
 

Rie og 
Lars 

123 Regnskab 2019 og budget 2020 O/B 
 Nina orienterer om det afsluttede regnskab og dette års budget. 

 Vedtagelse af budget –  

Budget for 2020 blev efter gennemgang og Ninas anbefaling vedtaget.  
Der er i 2019 foretaget gode investeringer. Det oparbejdede overskud kan ses 
som et tegn på mådehold, så vi står rimeligt rustet i forhold til ny tildeling og 
justeringer i børnetal. Samtidige er der afsat midler til de prioritering ledelse, 
medarbejdergrupperne og bestyrelsen har fremsat. 
 

Nina 

124 Årsmøde og valg  D/B 

 Den første planlægning af årsmødet og valg til bestyrelsen.  

 Oplægsholder eller? 

Nina, Rie, Jacob og Mette er på valg. Alle er villige til genvalg. Alle afdelinger 

inkl. Naturbørnehaven er pt repræsenteret i bestyrelsen. 

I forhold til den nuværende usikre situation beslutning om at udsætte årsmøde 

og valg til 19. maj. Mette og Rie laver udkast til næste bestyrelsesmøde 22/4 

hvor opdatering af skolestruktur debat indtænkes sammen med fokus på 

socialt samvær. Lars lægger dato ud på aula. 

 

Rie/Lærke 

125 Arbejdsdag  D/B 

 Beslutning om en eventuel arbejdsdag i foråret.  
Udsat 

Lars 

126 Evalueringer D. 

 Korte evalueringer af forældreovertagelsesdag og skolefest. 
Svært at forholde sig til grundet tidsmæssig afstand samt nuværende situation 
så punktet udgik. 

 
 

Rie/Lærke 
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Evt. 
Fællesledelse punkt på næste  bestyrelsesmøde 

 

 


