Dagsorden til bestyrelsesmøde
13.5.2020 kl. 19.00 – 21.30





Mødeleder: Lene P
Ordstyrer: Helle O
Referat: LBJ
Afbud: Nikolaj

Nyt fra LBO:
Elevrådet: intet
SFO: Der er startet 15 førskolebørn, men grundet corona restriktioner, er de ikke flyttet på skolen, men
”bor” i multisalen. De rykker sandsynligvis først på skolen tæt på sommerferien.
Børnehaven: intet
Skolen: intet
Covid-19 - Status og evaluering fra de 3 afdelinger:
Martin roste personalet i alle 3 afdelinger for at gå positiv og løsningsorienteret ind til opgaven. Det
fungerer godt med få voksne på klasserne og små grupper i børnehaven. Børnene er meget
samarbejdsvillige og de var godt forberedte hjemmefra, da vi lukkede op. Det er en udfordring, at give
børnene en god SFO eftermiddag. De savner bl.a. alt det spændende legetøj, og at udfolde sig i
værkstedet. Derudover er der mange børn der holder fri, så der er heller ikke så mange at lege med. Der
er kun få, der er blevet udmeldt.
Valg til bestyrelsen:
Bestyrelsen kontakter forældre i forhold til at stille op. Vi følger ny tidsplan.
Brug af sponsorer - vi drøftede holdningen til at bruge lokale sponsorer f.eks. ved etablering af nyt på
legepladsen. Bestyrelsen synes ikke, vi skal ind på, at der hænger bannere rundt på hegnet. Vi kan
spørge lokale håndværkere, om de har materialer i overskud, vi må overtage. Vi drøftede også
muligheden for at oprette en støtteforening. Bestyrelsen forslag er, at en eventuel støtteforening kunne
fungere under Borgerforeningen. Derudover kan vi søge fonde på konkrete projekter, f.eks. en
motorikbane.
Nyt fra:
Ny hjemmeside: https://borbjergskoleogbornehus.holstebro.dk/ er under udarbejdelse. Vi vil gerne have
Torben Mondrup til at tage billeder til forsiden.
Samarbejde med spejderne - Hvordan skal samarbejdet mellem spejderne være fremadrettet? - Lene
kontakter spejderne
Projekt Sognegård - status på projektet:
Sognegården er overdraget til skolen som en del af flere projekter, der er fremskudt pga. corona krisen.
Bevilliget kr. 900.000 kr. Skal i gang inden udgangen af 2020.

Kontakt:
Martin Faurholt, Skoleleder
Lene B Jensen, Viceleder
Hanne M Jensen, Sekretær
Lene Pedersen, Bestyrelses fmd.

martin.faurholt@holstebro.dk
lene.brunebjerg.jensen@holstebro.dk
hanne.m.jensen@holstebro.dk
lenevejle@hotmail.com

96115701
96115710
96115700
28432607

Princip - Forældrekørsel i børnehaven:
Vi bruger forældrekørsel på skolen, men det er mere komplekst at køre med børnehavebørn, da det
kræver godkendte autostole. Så bestyrelsen besluttede, at vi ikke benytter forældrekørsel i børnehaven.
Vi lejer en bus, når vi skal på tur.
Brugen af Facebook:
Lene og Martin har haft møde med kommunikationsafdelingen.
Kommunikationsmedarbejderens anbefalinger:
Vi skal som udgangspunkt tænke FB som PR/markedsføring og ikke for at kontakte/informere forældre.
Vi skal udvælge få billeder til opslagene, og det må ikke være protrætter men gerne situationsbilleder.
Vi må have billeder til at ligge fra nuværende og forrige år, hvorefter de skal slettes. Eleverne kan selv
sige fra, fra 13 år.
Børn der ikke er givet tilladelse til, må gerne fotograferes fra ryggen.
Det har været drøftet, om børnehave og skole skulle have hver deres FB side, men vi besluttede beholde
en samlet FB side.
Hvis vi gerne vil vise mange billeder, kan vi bruge AULA.
Torben tilbød at give personalet et lille kursus i at tage gode billeder.
Budget 2020:
Martin gennemgik budgettet for 2020 - som viser, at vi holder resultatet fra 2019.
Budgettet blev godkendt.
Der er kommet en ny regel om, at der max kan overføres 3% fremfor 5%. Inden udgangen af maj er det
muligt at søge dispensation, og bestyrelsen besluttede, at vi søger om at overflytte mere end 3 % på
skoledelen.
Forældresamarbejde
Lene og Martin har haft et møde med HR-Chef Søren Bork. Drøftelse af de overordnede mål med ”flyet”:
”Forældresamarbejde.” Er det med et status- eller udviklingsperspektiv? Vigtigt at vi i bestyrelsen, har
forventningsafstemt de overordene mål og vejen dertil.
Drøftelser af hvilke områder vi ønsker at spørge forældrene om - hvordan udformes spørgsmålene - kan
HR afdelingen hjælpe?
Arbejdsgruppe - Helle, Susanne, Martin og Lene - møde d. 25.5. kl. 8.30
Drøftelse af tidsperspektivet – covid-19 udfordrer den oprindelige tidsplan.
Evt.
Børnehaven gennemfører en legepladsdag d. 20.6. men i mindre målestok end planlagt. Vi planlægger
evt. endnu en dag til efteråret.

Kommende møder

Forældresamarbejdet
PR ordblinde

Igangværende arbejdsgrupper:






PR: Torben og Martin
Principper: Susanne, Lene P, Helle og Nikolaj
Børnehaven: Lone, Nikolaj, Esben og Kirsten (suppleant)
Børnehave valg: Lone, Esben, Nikolaj, Lene B J
PR Landsbyordningen: Lene P, Martin

