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  Afbud/fraværende:  
Repræsentanter for elevrådet: Bertram, Liva, Tristan og Villads deltag i de første punkter. 

 

22 
 

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

Lærke/ 
Mikkel 

23 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.  
Politik drøftes med udgangspunkt i erfaringer i den nuværende praksis. 
 

Afsættet for denne drøftelse var dels at emnet har været oppe på forældremøder i indskoling 
og SFO, og at vi på sidste møde besluttede at invitere elevrådet med til drøftelsen.  
Beslutningen blev en opfordring til at elevrådet sammen med Lars laver en rundspørge i 
klasserne om deres holdning til f.eks. mobilfri SFO, den nuværende halve times skærmtid, 
mobilforbrug når I venter på bussen m.m. – deres input generelt.  
Når dette er gennemført sættes punktet på dagsordenen igen.   
 

Lars/ 
Else 

24 Kontrakt 2020 (& 2021)  O, D 

Kontrakt for 2020 gennemgås kort og eventuelle nye tiltag for 2021 drøftes. 
 

Efter kort gennemgang havde vi en drøftelse omkring hvordan kontrakten bliver udarbejdet og 
i hvilke fora bestyrelse internt og eksternt bliver inddraget i processen. 
Det nuværende kontrakt forlænges i det kommende år bl.a. pga. corona, men vi kan selv 
fastsætte nye tiltag. Enighed om at det fremadrettet er vigtigt at sætte ”vi følelsen” i fokus 
sammen med trivsel blandt børn og personale – hvordan finder eller udvikler vi 
arbejdsglæden med de mange corona bindinger i hverdagen.  
 

Lars 

25 Budget 2021.  D 
Budget for 2021 er endnu ikke udmeldt. Dette punkt er bestyrelsens mulighed for at påvirke 
prioriteringer i budget 2021. 
 

Elvrådet ønske om svævebane og rene toiletter – ikke drøftet på forhånd.    
Punktet blev udsat til næste møde  
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26 Forældreovertagelsesdag d. 26/2 

Den første planlægning af forældreovertagelsesdag/pædagogisk dag. 

Med de nuværende corona- regler er det ikke muligt at bede forældrene overtage pasning og 

undervisning. Bestyrelsen ser og er lydhør overfor personalegruppens behov for at have en 

hel arbejdsdag sammen  -  en almindelig hverdag hvor det er tid til samlet at drøfte og udvikle 

det fælles pædagogisk fundament. Bestyrelse bakker derfor op at der afholdes en 

pædagogisk dag, hvor forældrene opfordres til at holde børnene hjemme. Forslag om at 

fremrykke datoen og evt. dele den pædagogiske dag op, så skole og fritidsklub er sammen en 

dag, og de to børnehaver en anden dag. Det giver bl.a. bedre mulighed for vikardækning for 

de forældre/børn der har et behov. 

 

Lars/ 
Else 

27 Skolen overlever.   D, B 

 Hvad nu? Fejring? 
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 Beslutning om at Ida skriver et indlæg, hvor bestyrelsen takker for det kæmpe arbejde 

lokalsamfundet har ydet for at Skole og Børnehus kan fortsætte som en samlet enhed. 

En verbal champagne- skål- fejring - tak 

 

28 Kommunikations- og PR-indsats  O, D, B 

 Status på pjecerne – virkelig flot arbejde - klar til ”at sælge” stedet 

 Status på øvrige tiltag 

 

Drøftelse omkring behovet for at bestyrelsen holder emnet omkring skolelukning i live på 

bestyrelsesmøderne. Vigtigt at skelne mellem intern og ekstern strategi. Der er behov for 

arbejdsro i Skole og Børnehus 

Efter nytår skal der udarbejdes en plan for bestyrelsesarbejdet i det kommende år. 

Prioritering af samarbejde med de øvrige landsbyskoler 

Plan for hvad vi gør hvis et klassetrin ser ud til at blive for lille  - form og indhold. 

 

Mette 

29 Ansættelsesudvalg  D, B 

Der er samtaler til to pædagogstillinger d. 25/11. Bestyrelsens deltagelse. 

Mikkel har mulighed for at deltage i begge ansættelsesudvalg – Mette undersøger hvorvidt 

hun kan tage den ene  - giver Mikkel besked  

 

30 Forældremøder  D 

Opfølgning og handling. 

Ida refererede fra et vellykke forældremøde i Naturbørnehaven hvor der er stor tilfredshed. 

Derudover forslag om at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse i forældregruppen 

generelt. Dette punkt gav anledning til en længere drøftelse omkring de to børnehaver, og 

under hvilken form eller fora det kan/skal drøftes. Derudover input omkring 

personalegruppernes behov for arbejdsro efter den lange og vellykkede proces omkring 

skolelukning, etablering af naturbørnehave, udvidelse af børnehaven med vuggestuegruppe, 

ændring af SFOéns fysiske rammer, corona m.m. 

Beslutningen blev at emnet tages op på næste møde med et mere konkret udspil til drøftelse 

og evt. handling. 
 

 

31 Orienteringer. O 

 Nyt fra formandskabet 

 Præsentation af bestyrelsens medlemmer 

 Nyt fra skole og Børnehus.  

 Coronarelaterede forholdsregler. Brug af mundbind. 
 

 Nyt fra andre 

VI nåede ikke dette punkt 
 

 

32  
 

Evt. 
Forslag om at en repræsentant fra bestyrelsen, som ikke har børn i den pågældende gruppe, 
deltager i forældremøder 
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