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Godkendelse af referater + underskrifter  
Godkendelse af dagsorden.   
 
O = orientering, D = drøftelse, B = beslutning,   
 

Lærke/ 
Mikkel 

16 Introduktion til bestyrelsesarbejdet 
Der er flere nye medlemmer i bestyrelsen, så alle får en kort introduktion til arbejdet.  

 Placering i det politiske system 

 tilsyn 

 Skal-opgaver og kan-opgaver 

 Årshjul 
 
Forud for mødet vil det være en god ide at læse de tre bilag: 

 Styrelsesvedtægten for Skanderborg Kommune  

 Forretningsorden for Skolebestyrelsen 

 Visioner og principper for Bjedstrup Skole og Børnehus 
https://bjedstrupskole.aula.dk/vores-landsbyordning/lokale-principper 

 Visionsfolder https://bjedstrupskole.aula.dk/vores-landsbyordning/vores-vaerdier-og-
maalsaetning 

 

Lars 

17 Orienteringer. O 

 Nyt fra formandskabet 

 Høringsmøde 7/10  

Lærke og Lars deltog. Som den formelle formand i formandskabet havde Lærke to 

min til at fremføre bestyrelsens overvejelser og indsigelser. Lærkes bidrag sendes 

som høringssvar. 

Se bilag på Kommunens hjemmeside. 

 Præsentation af bestyrelsens medlemmer 

Lærke sender skabelon ud til alle i bestyrelsen hvor de kort fortæller om dem selv, 

hvorfor de har valgt at stille op til bestyrelsen, samt vedhæfter vellignende billede – 

senest retur 1. november. 

 Nyt fra skole og Børnehus.  

 Oplæg om alsidig skoledag for udvalget 

Lars var sammen med Kasper fra Herskind skole inviteret til at give et kort oplæg. 

Lars valgte at fortælle om opbygning af skoledagen, udeskole, medborgerskab og 

tværfaglighed. 

 Ansættelser 

I forbindelse med ny vuggestuegruppe er der ansat to nye pædagoger.  

 Opstart af vuggestue 

Vi nåede det – der er startet 3 nye børn og flere kommer til. Gruppen har overtaget 

børnehavens Havestue, Rød gruppe er rykket op på 1. sal og fritidsklubbens SFO 

har fået førsteret til cafeområdet om eftermiddagen. Derudover er vi i fuld gang 

Alle 

https://bjedstrupskole.aula.dk/vores-landsbyordning/lokale-principper
https://bjedstrupskole.aula.dk/vores-landsbyordning/vores-vaerdier-og-maalsaetning
https://bjedstrupskole.aula.dk/vores-landsbyordning/vores-vaerdier-og-maalsaetning
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 med at indrette et beskyttet område på legepladsen der let kan åbnes ud mod den 

store legeplads. 

 Forældremøder 

Der er afholdt forældremøde i børnehave og fritidsklub, hvor dagligdag og 

pædagogiske tiltag blev fremlagt og drøftet. Forældremøde i Naturbørnehaven 

blev aflyst grundet sygdom, men afholdes næste uge. 

 

Afledt af respons fra de to møder besluttet at sætte punktet på dagsordene til et 

bestyrelsesmøde senere på året.  

 Tal-blindhed - dyskalkuli 

 Skolen er udtaget til at afprøve ny test i 4.klasse  

 

 Bestyrelsesmøder resten af skoleåret: 16/11, 17/12, 13/1, 3/2, 9/3, 19/4, 20/5 og 

16/6 

 

18 Status på igangsatte ”projekter”  O,D, B 
Der er gang i mange forskellige tiltag og projekter. Hvad er status og seneste nyt? 
 

1. Høringsfasen, Ny struktur for skoler og dagtilbud 
Høringsfasen slutter i første omgang d. 29. oktober hvorefter Uddannelses- og 
Børneudvalget mødes for at afklare og beslutte hvad de vil sende videre til 
byrådsbeslutning d. 2. december. Lige nu er der ikke politisk flertal for at Hylke og 
Bjedstrup skole lukkes. MED- udvalget bakker op om bestyrelsens høringssvar med 
tilføjelser omkring personalemæssige konsekvenser og overvejelser. 
 

2. Åben skole og børnehus. 
Som erstatning for et fysisk møde, der ikke kan gennemføres pga. corona restriktioner 
er der med flere lokale kræfter lavet et visuel QR løb. En digital skattejagt der starter 
på lørdag med QR koder opsat rundt omkring på matriklen.  
  

3. Andet 
Beslutning om at sende endnu et høringssvar fra bestyrelsen 
Lærkes bidrag til Høringsmødet d. 7/10 sendes som selvstændigt høringssvar. Marie 
er opfordret til at sende synspunkter, som blev fremført ved borgermøderne ind som et 
høringssvar. Marie sender et forslag rundt til godkendelse i bestyrelsen. 
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19 Promoveringstiltag 

Hvad er status på forskellige promoveringstiltag? 

 Pjece 

 Hjemmeside 

Hjemmesiden er blevet opdateret. 

Dialog om målrettet digital teaser. Hvordan sikrer vi at ny pjece, hjemmeside, film og 

visionsfolder m.m. bedst kan understøtte hinanden i formidling og promovering af skole og 

Børnehus. Vigtigt at vi sammen finder balancen. 

Lars/El
se 
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 Mette har i samarbejde med lokale kræfter lavet en flot pjece målrettet evt. nye børn og 

forældre. På mødet aftalt at bestyrelsen fik mulighed for at nærlæse og komme med input 

næste dag inden den går i trykken.  

 

20 Mobilpolitik og skærmtid.  D 
I skole og Børnehuset er praksis, at mobiltelefoner/tablets er låst ned i skoletiden, og at der er 
tilladt med en halv times skærmtid i Fritidsklubben.  
 
Politikken drøftes med udgangspunkt i erfaringer i den nuværende praksis. 
 
Udsat til næste møde 
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Evt.  

 


