
 

 

 

Kontakt: 

Martin Faurholt, Skoleleder  martin.faurholt@holstebro.dk  96115701 

Lene B Jensen, Viceleder  lene.brunebjerg.jensen@holstebro.dk 96115710 

Hanne M Jensen, Sekretær  hanne.m.jensen@holstebro.dk 96115700 

Lene Pedersen, Bestyrelses fmd. lenevejle@hotmail.com  28432607 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 
D. 17.8.21 kl. 19.00 – 21.30  

Mødeleder: Martin 
Referent: Lene BJ 
Afbud: 
Forplejning: Susanne  
Dagsorden Referat 

1. 
Ny bestyrelse 
Velkommen til Rasmus og Søren 
 
Konstituering 
 

 
 
 
Formand - Lene Pedersen 
Næstformand - Esben Pedersen 

 
 
2. 
Info/ drøftelse af hverdagen i LBO - nye 
tiltag/ændring i praksis/ny 
struktur/aktiviteter/oplevelser 
 
 
Elevrådet: 
Præsentation af elevrådet samt 
kommende arbejdsopgaver  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Børnehaven: 
Tilsynsrapport 
Ny struktur 
Forældremøde  
 
Besøg af Arbejdstilsynet 
Høsttema/bedsteforældredag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gustav og Marcus deltog. 
Skolemad - møde med den nye køkkenleder 
Bixen - møde med Lis 
Playliste til musik i skolegården 
Tur på skolens fødselsdag. Elevrådet vil gerne spørge bestyrelsen 
om vi må opkræve brugerbetaling. Vi mangler indtægten fra salget 
i Bixen, som har været lukket grundet corona. Bestyrelsen 
tilkendegav, at det var ok med brugerbetaling denne gang, men 
anbefaler, at man genererer midler på anden vis fremover f.eks. 
sponsorløb.  
 
Der udarbejdes tilsynsrapport i dagtilbud hvert andet år. 
Tilsynsrapporten ligger på hjemmesiden. 
Bh er godt på vej med at implementere den nye struktur. 
Forældremøde d. 14.9. (Formøde med forældrevalgte fra 
børnehaven d. 1.9.) 
Besøg d. 18.8. hvor vi fik en grøn smiley. 
Høsttema uge 34 og 35 - slutter med høstfest d. 3.9. hvor 
bedsteforældre er inviterede 
 



 

 
Skolen: 
1. skoledag / 1. uge 
 
Skal man i bad til idræt – skolen ønsker 
at høre bestyrelsens holdning. I de 
større klasser er det ofte en udfordring, 
og ender for tit i negativ dialog lærer – 
elev i mellem.  Som skole mener vi, at 
der ligger en ”læring” i at kunne 
acceptere sig selv og andre – bl.a. ved at 
kunne klæde om sammen. Samtidig er vi 
også bevidste om, at der er sket en stor 
ændring i kulturen ift. bad og 
omklædning i foreningslivet 
 
https://vimeo.com/198009344 
Sundhedsplejerske Lone Hein lavede en 
video fra Naur Sir om udfordringen, som 
evt. kan ses som inspiration til 
drøftelsen. 
 
Forældremøder – bestyrelsens rolle? 
 
Åbent hus af vores nye lokaler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Martins Zoo! 
 
SFO: 
Personalet  
 
Juniorklub 

 

 
 
God første skoledag/start. 
 
Blev drøftes. For og imod. 
Martin tager synspunkterne med tilbage i lærerteamet. Kommer 
på bestyrelsesmøde igen på kommende møde. 
Martin drøfter med Susanne Linde, om der evt. kan laves 
skillevægge/forhæng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi nåede ikke punktet 
 
Bestyrelsen vil gerne deltage. 
Dato: d. 4.11. om eftermiddagen. Forslag om, at der bliver åbent 
hus i hele landsbyordningen. 
Arbejdsgruppe: Lene P, Kirsten, Esben og Lene B J + elevrådet. 
Møde d. 8.9. kl. 19.30 hos Lene P.  
Datoen skal i Kværnen i september. Mere info om arrangementet i 
oktober udgaven. 
Elevrådet kan evt. - med hjælp fra Lis - bage til arrangementet.  
 
Udsat 
 
 
Julie, der var studerende i SFO sidste skoleår bliver en del af 
personalet i SFO. 
Info på vej til forældrene i 5. - 7.kl. 

3.  
Nyt fra bestyrelsen: 
 
Det fælles forældreråd for dagtilbud 
ønsker et møde med politikerne. Der 
ønskes en brainstorm fra de lokale 

 
 
 
Forslag til emner: 
Få passet sit barn lokalt hvor man bor 
Normering 
Passe børn i eget hus i ferierne  

https://vimeo.com/198009344


 

bestyrelser omkring emner til sådan et 
møde -  v. Kirsten 
Møde i Bestyrelsesrådet  
 
 
 
 
Der er møde i skolebestyrelsesnetværket 
d. 1. Sep.  
Er der ønsker om / forslag til, hvad jeg 
skal tage med til mødet?  
Hvad har vi / vil vi gerne have fokus på i 
vores landsbyordning?  
Hvad kan vi evt være fælles med de 
andre om? – v. Lene P 

Nyt fra kontoret: 

Jonna Bjerrum i virksomhedspraktik 
 
Fester i Borbjerg med nuværende/gamle 
elever – dialog med SSP  
 

 
Der er møder i bestyrelsesrådet d. 23.8. Esben og Kirsten tager til 
mødet. 
Kirsten, Esben og Rasmus kommer alle med i Bestyrelsesrådets FB 
gruppe. 
 
Forslag: 
Sparring omkring hvordan bestyrelsen bliver inddraget på andre 
skoler - f.eks. trivselsrådet, forældremøder  
Lene P tager til mødet 
 
 
 
 
 
 
 
Fra august - november og er primært tilknyttet 5.kl.  
 
Blev drøftet. Der samarbejdes fortsat med SSP 

4. 
Indsatsområder/fly LBO 
 
Den gamle forretningsorden er 
vedhæftet som bilag og skal revurderes. 
Der kan evt. nedsættes en 
arbejdsgruppe som kan lave et udkast 
til næste møde ud fra drøftelser og 
input. 
 
Drøftelse om hvordan tager vi imod nye 
medlemmer / starter et nyt år. Hvordan 
bliver man som bestyrelsesmedlem 
klædt godt på – visionen / kursus. 
 
 
 
 
 
Trivselsrådet v. Kirsten, Mette og Martin 
– se bilag (vejen til det gode liv – 
inspirationshæfte) 
 
 

 
 
 
Lene BJ foretager ændringer. Godkendes på kommende møde. 
 
 
 
 
 
 
Forslag: 
Der udsendes en velkomstpakke/mail til nye medlemmer. 
Arbejdsgruppe: Mette, Rasmus, Nikolaj 
Det indskrives evt. i årshjulet at nye i bestyrelsen gennemgår 
kurset for nye medlemmer. 
Forretningsorden gennemgår på første bestyrelsesmøde. 
Visionen gennemgås. 
 
 
Arbejdsgruppen har ladet sig inspirere af inspirationshæftet ”Veje 
til det gode liv” 
Forslår, at klasseteam mødes med trivselsrådet og de samarbejder 
om klassens trivsel. 
Det handler om rammer og forventninger. 
Arbejdsgruppen mødes igen inden næste bestyrelsesmøde. 



 

 

5. 
Fra årshjulet: 
 
Det gamle årshjul er vedhæftet som 
bilag. Ønske om et nyt årshjul – LBJ og 
MF foreslår, at en arbejdsgruppe 
bestående af forældrevalgte kommer 
med et udkast til emner / områder de 
gerne vil drøfte i løbet af det kommende 
år. LBJ og MF vil derefter tilføje det som 
de vurderer der evt. mangles ift. det 
forvaltningsmæssige / egne ønsker. 
 
Datoer til kommende møder – se bilag 
 

 
 
 
Arbejdsgruppe - Lene P, Susanne, Esben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næste møde er d. 15.9. Er der møder, man ikke kan komme til, 
meldes datoerne ind til Martin inden næste møde 
 

6.  
Fra forvaltning/Børne- og 
familieudvalget 
 
Martin indkaldt til orientering af 
høringsmateriale – budget 2022 – 2025 
d. 6.9. 
 

 
 
 
 
Udsat  

7. 
PR 
 
Drøftelse om vi som bestyrelsen ønsker 
mere info ud til lokalområdet, og I hvilke 
forums/medier skal det i så fald ske. 
(Hvorfor) 
En drøftelse om hvorfor og hvem der 
skal have ansvaret, hvis vi ønsker en 
bredere ”informations-dialog”. 
 
Arbejdsgruppen ”PR Landsbyordningen” 
kunne evt. arbejder videre ud fra 
drøftelserne. 
 
 

 
 
 
Udsat 

8. 

Evt. 

 

 

Fællesmøde for Borbjerg-Hvam d. 23.9. - ønske om at låne 
biblioteket.  
 
Forplejning næste møde - Rasmus  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Kommende møder 

 

PR – hvad vil vi 
Udeområder og skolegård 
Forældresamarbejde - hvornår skal spørgeskemaet ud? 
Principper - (stand by) 
Aula - Hjemmeside 
Forældresamarbejdet  
Budgetopfølgning 
Status over luftrummet 
Kommende møder - datoer 
Synlighed - de forældrevalgte (Susanne) 
I bad efter idræt 
Åbent hus - nyt fra arbejdsgruppen 
Forretningsorden 
Velkomstpakke nye bestyrelsesmedlemmer - arbejdsgruppe 
Høringsmateriale - budget 
Trivselsrådet - arbejdsgruppe 
 

Igangværende arbejdsgrupper: 

• Trivselsråd: Kirsten, Mette, Martin 

• Børnehaven: Rasmus, Esben og Kirsten 

• Velkomstpakke til nye medlemmer: Rasmus, Mette, Nikolaj 

• Åbent hus i landsbyordningen: Lene P, Esben, Kirsten, Lene BJ 

• Årshjul: Susanne, Lene P, Esben 

• PR Landsbyordningen: Lene P, Martin 


