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

Rie/ 
Lærke 

143 Orienteringer. O 

Nyt fra formandskabet.  

 Skolestruktur: Tilfredshed med processen – sober tone – områdets skoler ”rystet” 

lidt mere sammen. 

 Dialogmødet 10/6:Omdøbt til statusmøde – der kom intet nyt på bordet. Der blev 

dog spurgt ind til betydning/tanker omkring dagtilbudsområdet  

 

Nyt fra skole og Børnehus.  

 Aktuel status i børnehaverne, Fritidsklubben og skolen, herunder børne- og 

elevtal: I Naturbørnehaven er der 1.august 14 indmeldte børn hvoraf de 4 kommer 

fra andre skoledistrikter. Ud fra venteliste på 20 børn omkring 1. april, hvilket er 

max indskrivning. I Bjedstrup børnehave 32 børn til august, og i fritidsklubben 61 

hvoraf halvdelen er indskolingsbørn + evt de nye elever. I skolen er elevtallet 

næste skoleår 82 elever. 
 

 Livet i corona-hverdagen: Kort orientering om at alle nu kan og også benytter 

skole/fritids og børnehavetilbud. Vi ser det som et udtryk for tillid til de 

forhåndsregler og justeringer i hverdagen der er besluttet, samt at vi som mindre 

enhed med døre udefra og ind til alle grupperum/klasselokaler har kunnet 

etablere gode afleveringsrutiner. Personale og forældre har udvist stor fleksibilitet.  
 

 Ansættelser: Lem Lem Fesseheye, som har været vikar for Anette er ansat som 

rengøringsassistent, og Susanne Johansen er ansat i børnehaven. Begge 1. 

august. 
 

 Næste skoleår: Skole/bytte til foråret bliver denne gang med Molsskolen hvor 

overbygningen 7-9 klasse kommer her. Børnehaven tager også igen på koloni. 

3. klasse blev fra Skanderborg kommune udvalgt til at lave en billedgave til 

Dronningens fødselsdag.  

To elever skulle have overrakt den til dronningen, men grunder Covid 19 blev det 

aflyst og sendt som post. (senere har børnene modtaget flot takkebrev.) 

Kommende skoleår fokus på ”indre og ydre styring”, alle børn har en opgave, 

samt ”udviklende øjeblikke”. Nærmere herom senere. 
 

 Landsbykonferencen 19/9: Skolen betaler, bestyrelsesmedlemmer skal selv 
tilmelde. 

 

Alle 

 
144 

 
Skolestruktur.   D/B 
Efter flere måneder med dialog, happenings, læserbreve og indsendelse af alternative 
forslag er der behov for en opsamling. 
 

Alle 
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 Status på arbejdet. GODT GÅET af bestyrelse og lokalsamfund 
 

 Hvad med de næste 2 måneder, hvor udvalget arbejder? 

 Hvad med dagtilbud i i en kommende struktur? 
 

           God og konstruktiv dialog med mange input, forslag og overvejelser bl.a. omkring  

           læserbreve, hvem og hvornår. 
 

 Forberedelse til en eventuel høringsproces 

Beslutning  - vi afventer 

145 Deltagelse i ansættelsesudvalg. D/B 

Bestyrelsens deltagelse i kommende ansættelsesudvalg  

Jacob deltager 

 

 

146 Profilering D/B 
Grupper i ”Liv i Landsbyerne” har arbejdet en profilering af skole og børnehus. Status og 
det videre arbejde. 
 

Mette fremlagde tanker og overvejelser fra arbejdet i grupperne.  
Enighed om at profilering skal tage afsæt i vores nuværende værdier og målsætning der 
bl.a. er beskrevet i den visionsfolder som tidligere bestyrelse og medarbejdergruppe har 
samarbejdet omkring. Samtidig enighed om at det er både fint og tiltrængt at arbejde med 
profilering. Mette melder positivt tilbage til grupperne omkring vores dialog - vigtigt at 
repræsentant fra bestyrelsen er med.  Mette og Lars deltager, og relevante medarbejdere 
inddrages efter behov. 
 

Mette 

147 Det kommende år i bestyrelsen D/B 
Efter valg til bestyrelsen venter en 2 årig periode. (Rie, Nina, Jacob, Mette er på valg) 

 Hvilke linjer kan vi lægge ud? 

 Mødefrekvens:  
Forslag om at vi fortsat holder 10 årlige møder. Overvejelser omkring brug af 
teams/skype. Formandsskabet har fået mandat til at veksle ml fysiske møder og 
teams  
 

 Bestyrelsesudflugt:  
God ide med ”ryste sammen dag”. Det tages op på første bestyrelsesmøde efter 
valget. 

 

Lærke 
og Rie 

148 Valgmøde – Årsmøde – socialt arrangement D/B 

19. august er der Valgmøde, som også er bestyrelsens årsmøde. Der har været talt om 

et arrangement af mere social karakter. Lærke og Lars er Valgudvalg 
 

 Drøftelse af aftenens program, indbydelse, arbejdsfordeling 
 

Til næste bestyrelsesmøde d. 13 august forbereder alle input til årsberetning. 

Samme form som sidste årsmøde hvor alle har et punkt.  

Lars og Mette laver ud fra drøftelse invitation og program. 

Konstituering af ny bestyrelse 23. september. 
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 149 Vuggestue D/B 
Udvalget har meldt ud, at der ikke bliver taget stilling for skolestrukturprocessen er på 
plads. 

 Er der andet vi kan gøre, nu hvor der er akut behov og efterspørgsel? 
 
Opfordring til at den enkelte kontakte politisk valgte byrødder. Evt. skrive læserbreve 
m.m. der beskriver behov og ønske om at vi i Bjedstrup også kan tilbyde vuggestueplads.  

Else og 
Lars 
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Evt.  

 


