
  

   

 

Referat af bestyrelsesmøde 
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  Afbud/fraværende: Nina, Rie,   
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Godkendelse af referater  
Godkendelse af dagsorden.  - godkendt 
O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning,   
Til mødet inviteres både afgående og nyvalgte medlemmer + de to suppleanter. 

Rie/ 
Lærke 

8 Konstituering DB. 
Bestyrelsen konstituerer sig. 

 Forperson og næstforperson vælges blandt de forældrevalgte. 
Lærke og Mikkel blev valgt til det nye formandsskab 
Økonomiudvalg  
Nina var fraværende men indstillet på at fortsatte – blev genvalgt 

 Lodtrækning i forhold til pladser i bestyrelsen og suppleanter 
Rasmus blev via lodtrækning valgt for 2 år, Nina, Mikkel, Mette, Ida for 4 år 
Ida 1. suppleant. Jacob 2. suppleant. 

 Præsentation af bestyrelsen til alle forældre og medarbejdere. 
Formidling via Aula – billeder sendes til Lærke 

 

9 Orienteringer.  

 Nyt fra formandskabet  

Kort henvisning og anderkendelse af den store aktivitet der er i lokalområdet – herunder 

bestyrelsen og ”bevar Bjedstrup skole” gruppen”. Enighed om at vi alle følger med via lokale 

medier, Aula, Facebook m.m. 

 Nyt fra skole og Børnehus 

       Opstart af vuggestue: 

Vi har på møde med Charlotte Styver fået endeligt grønt lys til at etablere vuggestuegruppe. 

Planen er at 4 børn optages 1. oktober og 4 mere 1. november. Så vi har travlt. Tanken er at 

vi fra start omtaler den nye børnegruppe som Blå gruppe for de yngste. Som ny 0-6 års 

institution vil de yngste (normering/tildeling) være børnehavebørn som 2,9 årige, hvor vi 

indtænker rullende overgang på samme måde som rul til skole og fritidsklub. Børnene får 

grupperum i nuværende Havestue og garderobe i nuværende soverum. Børnehaven 

overtager 1. sal hvor der etableres nyt toilet og soverum. Fritidsgruppen får om eftermiddagen 

råderet over størstedelen af café området, samt motorikkrummet + lokaler på skolen efter 

behov. Krybberum etableres i cykelskur,  deri bygges nyt skur til mooncar i forbindelse med 

vores ”porthuse”. På legepladsen skabes et beskyttet område til, men der vil være fri adgang 

til resten af legepladsen. Der er intern ansøger til den ene pædagogstilling.   

Ny sekretær: 

Hanne har fået nyt arbejde på Knudsøe skolen – vi håber hurtigt at kunne ansætte ny 

Personalegruppens situation: 

Torben Steen, chefkonsulent for skoleområdet deltog i fælles personalemøde hvor 

medarbejdergruppen efter kort orienteret om Uddannelse- og børneudvalgets indstilling til 

Byrådet om lukning af skolen kunne stille afklarende spørgsmål omkring deres situation.  

Der har været hektisk aktivitet på skolen med besøg af presse, fremskaffelse af 

dokumentation m.m. Personalegruppen vil gerne fredes i en periode for at kunne give 

børnene en god skoledag med plads til faglig fordybelse og et frirum fra bekymring om 

fremtiden. 

Alle 
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 10 Byrådsbeslutning fra 2. september DB. 

 Status på beslutningen 

 Strategi i høringsfasen bilag med fakta om høringsfase: 
https://www.skanderborg.dk/2020/09september/ny-struktur-for-skoler-og-dagtilbud-i-hoering 

Efter god og konstruktiv drøftelse b.la. omkring samarbejde og snitflader mellem bestyrelse 
og de lokale aktive og kreative grupper, beslutning om at afholde fælles møde med bestyrelse 
og personalegruppe d. 23. september kl 18.30-21.30. Vi opfordrer Nina til at være mødeleder, 
hvor forskellige senarier, forventninger, holdninger og mulige åbninger kan sættes i spil. Der 
skal ikke lægges op til at opnå enighed, men input og dialog i relation til høringssvar.   
 

Mette 
og 
Lærke 

11 Deltagelse i ansættelsesudvalg. D/B 

Bestyrelsens deltagelse i kommende ansættelsesudvalg til vuggestue/børnehave 

Mette deltager. Lars og Else udarbejder stillingsopslag snarest.  

 

Lars/ 
Else 

12 Naturskoleprofil D. 
Der er fra politisk hold et ønske om at lave profilskoler. I vores tilfælde ”Naturskole” 
Mette orienterede om arbejdet med at beskrive vores grønne profil. Derefter dialog omkring 
begrebet Naturskole, og hvor bestyrelse, ledelse og personalegruppe ønsker at bevæge sig 
hen - ser muligheder og udfordringer som lokal folkeskole. 

 

 

13 Skolens 300 års fødselsdag DB. 
Der er lidt usikkerhed omkring dato. God ide at markere dagen – Mette og Lærke arbejder 
videre med planlægning.  Jacob tilbød at hjælpe med at grave lidt i historien 
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Evt.  
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