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

 
 

Rie/ 
Lærke 

2 Orienteringer.  

 Nyt fra formandskabet 

 

 Nyt fra skole og Børnehus.  

 Aktuel status/børne- og elevtal: Bjedstrup børnehave 33 børn, Naturbørnehaven 15 

børn. Fritidsklubben er i forbindelse med corona opdelt i SFO p.t med 30 børn og 

klub (3-6.klasse) med 32. Skolen er nu oppe på 83 elever. Alle grupper er kommet 

rigtig godt i gang efter sommerferien, med stor gensynsglæde og virkelyst. 

 Vores corona-forholdsregler:  

Hvis symptomer skal børn og personale blive hjemme til de har en negativ test.   

Hvis smitte skal corona-hotline på Fælleden kontaktes. De overtager styringen i tæt 

dialog med ledelsen. Vi har fortsat øget fokus på håndhygiejne, samt 2 x daglig 

rengøring af toiletter. Legetøj rengøres også fortsat dagligt + ved skift mellem 

grupper. Indskoling og mellemtrin er både inde, i frikvarter og fritid opdelt. Forældre 

aflevere og henter udenfor. I Naturbørnehaven ses børnene som en gruppe, 

Bjedstrup børnehave er fælles på legepladsen, men opdelt i de to familiegrupper 

indendørs. Forældregruppen må komme ind i garderoben med afstand. 

Cafèområdet benyttes som fælles lokaler først og sidst på dagen, hvor vi også er 

meget ude.  

 Kvalitetsrapport 2018/19.  

De frigivne midler (15.000) i forbindelse med kortere skoledag er omsat til lidt flere 

to-lærertimer. Redegørelsen blev godkendt.     

 Børnehusets 26 års fødselsdag  

Aflyst evt. udsat grundet covid 19 

 Deltagelse i Promoveringsgruppe 

Sofie og Bente har meldt sig – Mette forventer at der indkaldes til møde næste uge 

 Nyt fra andre 

 Lokal LMU har indsendt kommentar til handlekatalog, der på flere områder ligner 

det forrige. Ikke opløftende læsning – herfra italesat negativ konsekvens af 

besparelse i relation til inklusionsindsats. 

 Majbritt ønsker efter 4 år spændende og lærerrige år af personlige årsager at 
trække sig fra bestyrelsesarbejde. 

 

Alle 

3 Valgmøde 19/8. D/B 

 Indhold for fordeling af emner i beretningen 
Alle forbereder et kort mundligt oplæg, som skriftligt sendes til  Lærke senest mandag. 
Emner blev fordelt: 
Naturbørnehave, vuggestue – Mette + evt. Tina/Bente 
Tildelingsmodellen, økonomi, høringssvar – Nina 
Corona håndtering – Lars 

Mette 
og 
Lærke 
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Forældrerådsarbejde, overgange – Majbrit 
Klubliv – Marie 
Skolestruktur, konstruktiv tilgang /indgik i processen, dialogmøder, samarbejde med øvrige 
bestyrelser – Lærke, Rie, Lars 
  

 Status og det videre arbejde i forhold til arbejdet med ny struktur 
På mandag d. 17. august offentliggøres forslag til høring (behandles i udvalget onsdag. 
Derefter Økonomiudvalg og Byråd). Bestyrelsen forbereder skriv til forældregruppen ud fra 
henholdsvis bedst- worst senarie 

 Det valg-tekniske 
Lærke og Lars har fuldt ud styr på det - ud over de bestyrelsesmedlemmer der ønsker at 
stille op igen, skal der vælges er medlem til 4 år, og 1 medlem til 2 år periode +suppleanter.  

 Rammer og bespisning 
Der bliver serveret vin, øl og vand og evt en lille pose nødder/chips til den enkelte 
Efter årsberetning og oplæg til valg fordeles de fremmøde i 4 grupper omkring bålfade hvor 
de skal forholde sig til forskellige spørgsmål. De står Lærke og Mette for. Sendes til 
bestyrelsen efter mandag hvor vi kender strukturforslag. Bliver det worst senarie afkortes 
årsberetningen, men valgmødet skal gennemføres. 

 

4 Deltagelse i ansættelsesudvalg. D/B 

Bestyrelsens deltagelse i kommende ansættelsesudvalg  

Der er allerede kommet rigtig mange ansøgere – Ansættelsessamtale 25 august efter 13.00. 

Mette deltager i udvalget 

 

 

Lars 

5 Naturbørnehaven. D 

 Aktuel status på børn og normering 
Der er ansat to pædagoger på henholdsvis 32 og 34 timer. I starten var de ansat på fuldt 
tid=37, men har af personlige årsager begge ønsket lidt færre timer. Derudover allerede nu 
normering til en fuldtids medhjælper – den stilling der netop er opslået.  
Allerede 1. november er Naturbørnehaven fyldt op til de max 20 børn – primært fra vores 
eget skoledistrikt (4 fra andre distrikter). 

 Samarbejdet mellem børnehaverne – nu op på længere sigt.  
Pernille redegjorde kort for dagligdagen i Bjedstrup Børnehave og tankerne omkring det 
fremtidige samarbejde mellem de to børnehaver, som har været adskilt og besværliggjort 
frem til sommerferien pga. Corona. Bestyrelsen gav udtryk for en bekymring og undring i 
forhold til den besked nogle forældre har fået i forbindelse med indskrivning i 
Naturbørnehaven. Lars har skrevet til Charlotte Styver, og afventer svar. Bestyrelsen 
drøftede samarbejdet mellem de børnehaven, profilering, hvordan forskelle og ligheder har 
været italesat, og hvilke justeringer, det giver anledning til. Temaet genoptages på et 
senere bestyrelsesmøde.  

 
 
 
 

Else 
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Evt.  
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