
Bestyrelsesmøde 
6.03.2018 kl. 19.00 – 21.30 

Mødeleder: Bent 
Ordstyrer: Bent 
Referat: LBJ 
Afbud: Nicolaj 
Brød: Bent 

Dagsorden Referat: 

1. Nyt fra Lands-

byordningen 

 

 Elevrådet 
Har travlt med at arrangere elevrådsfest. De efterlyser hjælp fra 
bestyrelsen. Janni kan hjælpe eftermiddag, og Helle aften. 

 SFH 

 Børnehaven 

God fælles fastelavnsfest med seniorklubben og dagpleje-
børnene. Har de kommende uger fokus på Middelalderte-

maet  
 Skolen – er også i gang med at forberede emneugen med temaet 

Middelalderen 

 

2. Vision for Bor-

bjerg Skole og 

Børnehus 

Nyt fra Visionsudvalget 
Vi har fået nyt udkast, og skal mødes med Henrik snarest. 
 
 

3. Valgmøde d. 

10.4.18 

Dagsorden til valgmødet: 

o Velkommen og præsentation (Bent) 

o Hvad er sket i det første år, og hvilke kommende fly skal i 
luften (MF) 

o Valg til Fællesbestyrelsen (Valgbestyrelsen) 
o Evt. 

 
MF laver infoskrivelse til forældre – godkendes af Bent og Helle 
MF laver plakater  
 

4. Budget 2018 MF gennemgik budget 2018 
 

5. Status på fly-

ene: 
Motorik 

             Inkluderende  

             læringsmiljøer 

Overgang 

Kornblomsten, 

førskolen og 0. 

klasse 

 

 

MF og LBJ orienterede om projekterne 

 

 

 

6. Nyt fra besty-

relsen og kon-

toret 

 

Bestyrelsen: 
Der har været afholdt møder i Fællesbestyrelsen / Fællesforum på skole 
og dagtilbudsområdet. Begge råd har aftalt møde Børne- og Familieud-
valget  
 
Der er inviteret til flg. møder: 
d. 18.4. – den nye børne- og unge politik - Lene N, Bent og Martin /  
Lene B J 
25.4. – Indblik i skolerenes økonomi -  Lene N, Lene P og Martin 

 

Kontoret: 



 

Helle tager brød med til næste møde 

Børne og familieudvalg på besøg d. 9.4. 
 

7. Pædagogisk 

dag d. 13.april 

MF præsenterede udkast dagsordenen.  
PALS – forventninger – fokuspunkter  

Overgange  

Visionsarbejdet 

Årshjul - Dagens opbygning / praksis / funktioner / Meebook  

PLC  

Indretning i børnehaven 

Ressourceteam / læringsklub  

Klasse / gruppeledelse 

”Tilpasse sig efter kundernes behov” 

Garuda – lege med farver 

 
En del forældre har meldt sig til at hjælpe i skole, SHF og børnehave. 
LBJ laver med ”arbejdsplan”. 
 

8. Evt.  

Kommende møder Overgangen fra børnehave til skole – senere 
Gennemgang / nye principper – senere 
Klassekontrakt – hvem styrer processen? Lærer, klasseforældreråd eller 
bestyrelsesmedlem? 

 

 

Igangværende arbejdsgrupper: 
Vision: Bent, Janni, Anette, Lis og Martin 
 


