
R  

   

 

Referat bestyrelsesmøde 

onsdag d. 22. april 2020  

 

 
 Afbud/fraværende:  

 
 

128 
 

Godkendelse af referat  -  godkendt 
Godkendelse af dagsorden.  - godkendt 
O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning,   
Mødet gennemførtes i Teams. Nina havde indkaldt. 

Rie/ 
Lærke 

129 Orienteringer. O 

 Skolestruktur. Status.  

Det politiske udvalg er klar til at tage arbejdstøjet på. Udvalgets følgegruppen arbejder 

videre. Den åbne dialog kommer senere i processen/sat på pause? 

 Corona.  

i. Genåbning og nødpasning 

ii. Organisering af børnehaverne, skolen og fritidsklubben 

iii. Hygiejne og andre forholdsregler 

iv. Forholdsregler ved sygdomsudbrud. Børn og personale. 

Generelt er vi kommet godt i gang, god opbakning og ros fra forældregruppen m.h.t. 

information og organisering af en meget anderledes hverdag. Mange nye rutiner for både 

børn og voksne. Obs på sol- og håndcreme. 

Ledelsen sender oversigt over forældrerådene – måske kan de indtænke socialt samvær! 

 Naturbørnehave 

Naturbørnehaven er kommet godt fra start og har nu seks børn tilmeldt. Otte d. 1. maj. 

Den har foretaget færre ændringer end børnehave og skole, da hverdagen primært 

foregår udendørs, men også her ekstra arbejde med hygiejne. 

 Første skoledag og Store rulledag 

Dagen forløb rigtig fint med justering i forhold til sidste år af hensyn til at holde afstand 

m.m. Hyggelig stemning og tilfredse ny 0.klasse børn 

 

Alle 

130 Årsmøde og valg.   D/B 
Vi skal have afholdt valg til bestyrelsen.  
Vi skal drøfte og beslutte valgprocedure og form på årsberetning, samt vælge en 
valgbestyrelse. 

 Forslag til tidsplan: 
o  22/4 Valg af valgbestyrelse.  
o 1/5 Orientering om det forestående valg 
o 19/5 Udsendelse af Årsberetning, orientering om valg, opstilling, og 

tidsrammen 
o 2/6 Sidste frist for opstilling 
o 3/6 Offentliggørelse af valgliste/offentliggørelse af fredsvalg og 

klagemuligheder. 
o 3/6 – 17/6 Valgperiode på Aula. 
o 18/6 Optælling af stemmer (HVR) 
o 19/6 Offentliggørelse på Aula med besked om klagemulighed. 

Bilag: Styrelsesvedtægten 

Beslutning om at udsætte årsmøde og bestyrelsesvalg til 19. august. Valgbestyrelse Lars 
og Lærke. 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Rie, Nina, Jacob og Mette. Alle er på 
nuværende tidspunkt villige til at genopstille. Punkt på bestyrelsesmøde 17/6 – enighed 
om at årsmødet bl.a. skal have fokus på socialt samvær. 

Rie og 
Lars 
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131 Skolestruktur – ”Forslag 21”   D/B 

”Bevar Bjedstrup Skole” har arbejdet med forslag 21 i forskellige grupper. Der foreligger 
nu et konkret forslag, som forlæg for en samlet indstilling fra bestyrelserne omkring Ry, 
og som bestyrelsen skal tage stilling til. 

 Fremlæggelse af konkret forslag til skolestruktur for Ry og omegn fremlægges og 
drøftes. 

 Beslutning af endelig ordlyd. 

 Den videre proces i samarbejdet med Knudsø, Mølleskolen og Gl.Rye 
 
Bilag fremsendt. 
Det fremsendte forslag blev drøftet  - der er indkaldt til møde næste uge med formænd 
og skoleleder fra de fire skoler samt to fra ”gravergruppen” der skal fremlægger 
beregningerne. 
Nina udarbejder forslag til brev til Trine Frengler hvor bestyrelsen efterlyser svar på 
henvendelse vedr. forslag til overbygningsskole i Ry, samt evt. vuggestuegruppe i 
Bjedstrup. 
 
 

Rie/ 
Lærke 

132 Skolestruktur – Fællesledelse   D/B 
Flere af de mulige forslag til ny struktur for skoleområdet indeholder elementer af 

fællesledelse. Det er derfor oplagt, at bestyrelsen på forhånd har gjort sig klart, hvordan 

man forholder sig til fællesledelse. 

 Fordele og ulemper for børn, forældre lokalsamfund og personale 

 Er der fortrukne organiseringer, vi vil arbejde for? 

 Er der foretrukne samarbejdspartnere vi vil arbejde for? 

 Hvilken strategi vælger vi? 

 

Beslutning: Vi afventer den videre proces efter møde 6. maj 

Rie/ 
Lærke 
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Evt. 
Vuggestue 
Billeder i forbindelse med markedsføring 

 

 


