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

Rie/ 
Lærke 

135 Orienteringer. O 

 Nyt fra formandskabet 

 Skolestruktur. Processen er skudt i gang igen. Der er dialogmøde 10/6 som 

alle tilkendegav at de deltager i hvis det bliveren mulighed. 

 

 Nyt fra skole og Børnehus.  

 Aktuel status i børnehaverne, Fritidsklubben og skolen.   

 Livet i corona-hverdagen. Prioriteringerne har været og er fortsat at skabe så 

tryg og lærerig en hverdag for børnene som muligt med følgende klare 

prioriteringer: mest muligt ude, høj hygiejnestandard, faglighed og socialt 

samvær. Vi oplever stor opbakning fra forældregruppen- og stort fremmøde 

Næste uge stort set almindelig åbningstid og næsten fuldt skema på skolen.  

 

 Økonomien. Ny tildelingsmodel og tildeling til minimumsnormering.              

Den nye tildelingsmodel der træder i kraft efter sommerferien er bedre for 

skolen end forventet, bl.a. fordi vi 1. august kommer op på 81 elever. 

Udmøntning af midler til at hæve normeringen i børnehaven betyder at 

Pernille Fredslund er gået op i tid, så vi nu har 6 fuldtidsansatte pædagoger i 

børnehaverne.   

 Ansættelser. Vi har opslået en deltids pædagogstilling til fritidsklubben og en 

rengøringsassistentstilling til Børnehuset med ansættelse snarest muligt.  

Ny elevtalsprognose. Se https://www.skanderborg.dk/politik-og-

faellesskab/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=67974ae4-9532-

41ba-b4cc-aa95ba4389f6 

 

Alle 

136 Deltagelse i ansættelsesudvalg. D/B 

Jacob deltager fra bestyrelsen i begge udvalg. Samtalerne ligger i næste uge.  

 

137 Orientering om kommende skoleår. O 

 Prioriteringer og tiltag i det kommende år i Skole og Børnehus 
 
Skolen: Videreudvikling og udvidelse af ugeskema – ”den røde tråd” fra indskoling til 
6. klasse. Svømning fortsætter. Fastholde/videreudvikle indskolingens organisering 
med trip, trap, træsko opdeling i dansk og matematik og aldersblandet morgenhold. 
Medborgerskab fortsætter. Derudover vil vi arbejde videre med at ”alle børn har et 
job” på skolen. Skolebyttetur udsættes tilkommende skoleår. 
Fritidsklub: Udvide med en fastansæt pædagog hvilket giver mulighed for flere 
forskellige aktivitet i mindre grupper. Fortsætte indretning/opgradering af klubbens 
lokaler. 

Else og 

Lars 
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 Børnehaverne: Corona har betydet at etablering og udvikling af samarbejdet mellem 
de to børnehaver har ligget stille – dette arbejde tager vi fat på efter sommerferien 
bl.a. samarbejde omkring ”Grønne Spirer, Sangglad og flere andre tilbagevendende 
traditioner. Fokus er bl.a. hvor vi med fordel kan samarbejde på tværs, og hvor det 
giver bedst mening at være tydelige på forske mellem de to tilbud.     

 
Derudover udspil og drøftelse af arbejde med ordblinde børn og de børn der ligger på 
grænsen med særligt fokus på 3.-5. klasse. Et fokusområde vi meget gerne vil arbejde 
videre med.  
 

138 Skolestruktur – Fælles indspil fra 4 bestyrelser.   D/B 
Bestyrelserne i Ry, Knudsø, Gl. Rye og Bjedstrup har arbejdet på, at lave et fælles udspil til en 
skolestruktur omkring Ry. 

 Status på arbejdet De fire bestyrelser havde et fint møde – og stor ros til 
”gravergruppen”, men desværre har det ikke være muligt at lave et fælles udspil 
 

 Fremlæggelse af konkret forslag til skolestruktur for Ry og omegn fremlægges og 
drøftes.  
Bestyrelsen fik forslaget meget sent, men efter en konstruktiv dialog enighed om 
at tilslutte sig oplægget. Aftalt at bestyrelsen har mulighed for at komme med 
input til forslaget - sendes til Lærke, deadline fredag kl 12.  
 
Derudover orientering om mennesketom  ”sko- demonstration” 10/6 foran 
Rådhuset med slogan som Bevar landsbyskolerne i samarbejde med Stær Skoles 
bestyrelse, Det gode liv på landet m.m.. Bestyrelsen v/Mette lægger opfordring til 
at deltage ud på aula m.m. 

 

Rie/ 
Lærke 

139 Arbejdsdag 2020  D/B 
Vi kan ikke lave en stor fælles arbejdsdag for børn og forældre. Måske vi kan lave små mindre 

grupper omkring et enkelt projekt? Klassevis? 

Forslaget blev positivt modtaget – en fin mulighed for at løfte nogle praktiske opgaver og 

socialt samvær. Skole og Børnehus arbejder videre med ideen med skyldig hensyn til det 

dilemma vi står med i forhold til Corona krav/retningslinjer. 

 

Else/ 
Lars 

140 Forældresamarbejdet  D 
En undersøgelse af gensidige forventninger og ønsker til forældresamarbejdet er skrevet ind som 
kontraktmål for 2020. Fokusgruppeinterviews med forældregrupper, samt udviklingsarbejde i 
personalegruppen en del af dette arbejde. 

 Bestyrelsens input forud for dette arbejde 
Enighed om at det er et fint at være undersøgende/nysgerrig på forældregruppens forventninger 
og ønsker, samtidig med at det er vigtigt at skole og Børnehus sætter rammen og er tydelig i hvad 
de forventer af forældregruppen. Ledelsen arbejder videre med kontraktmålet efter de mange 
input og drøftelse på mødet. 

 Behovet for forældresamarbejdet frem til sommer.  
Forslag om at udsende en opsummering af Corona tiden, samt status fra klasserne 
/børnehaverne/fritidsklub med en tydelig invitation til forældresamtaler hvis behov.  

 

 

141  
 

Evt.  
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