
 

 

 

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 

 

Bestyrelsesmøde d. 20.1. 2021 - virtuelt 

 

Fraværende: Mette 

Dagsorden  
Referat: 

Regnskab 2020  
o SFH 

61.288 kr. (3,03%) 
o Børnehaven 

40.506 kr. (1,44%) 
o Skolen 

563.518 kr. (6,33%) 
 

Positivt med overførsler i alle afdelinger. 
Vi har fået lov til at overføre mere end 3 % på skoledelen til 
indretning af aula/sognegård. 
 

Nyt fra bestyrelsen og kontoret Bestyrelsen: Intet 
 
Kontoret: 
Sognegården: 
Vi fik oprindelig 900.000 kr. til projektet, derefter fandt de 300.000 
kr i Fælles Ejendomscenter, så vi i alt havde 1,2 mill.  
Jensen & Jensen har givet tilbud på 1,6 mill og derudover er der 
andre mangler f.eks. ventilationsanlæg, så alt i alt mangler vi 
750.000 kr. 
Vi afventer spændt, om vi får tildelt en ekstra bevilling.  
(De 750.000 kr. blev efterfølgende bevilliget). 
Der er heller ikke afsat penge til inventar. 
 
Mål og indholdsbeskrivelse.  
SFO’en skal lave en mål- og indholdsbeskrivelse indenfor 8 temaer. 
Bestyrelsen vil gerne deltage i drøftelserne af temaerne, hvor det 
giver mening.  
 



 

Eftermiddagsmad i børnehaven. 
Center køkkenet leverer mad til Mejruphus børnehaven i en 
prøveperiode fra d. 1.1. - 31.3. 
Lene har i samarbejde med de forældrevalgte i børnehaven 
besluttet, at børnehaven også gerne vil prøve ordningen, og kan nå 
at være med i februar og marts. Det koster 5 kr. pr. dag - 100 kr. 
om måneden og beløbet bliver opkrævet gennem Holstebro 
Kommune sammen med betaling for prisen.  
 

Projekt forældresamarbejde Vi er kommet frem til, at i stedet for at lave ”projektet” bredt 
(spørge om pædagogiks indhold mm.) så skal vi arbejde med 
følgende overskrifter: 

 Information 

 Inddragelse 

 Kommunikation 
Vi overvejede kun at gennemføre paneldebat, men Mikael 
Andersen fra HR afdelingen anbefalede et spørgeskema. 
Hvordan sammensættes panelet - tilfældig, udpeges, melde sig? 
Kunne klasseforældrerådene tænkes ind? 
Skal svarene være anonyme? Kan man evt. vælge ikke at være 
anonym? 
Hvornår skal vi foretage undersøgelsen. Hvis vi gør det nu, vil 
forældre så svare ud fra en hverdag med corona? 
Spørgsmålene skal splittes meget op - gruppe, trin, afdeling. 
3 separate spørgeskemaer. 
Vigtigt, at alle forældre bliver bekendt med målet/tankerne bag 
spørgeundersøgelsen 
Der skal være plads til bemærkninger.  
Martin og Lene tager kontakt til Michael Andersen på HR om det 
videre arbejde. 
 

1. Corona Skolen: 
Nødpasning/undervisning er for børn hvis forældre skal passe 
deres arbejde + sårbare børn. 
Vi har forholdsvis mange børn, der møder op på skolen. Så 
lærerene er pressede af både at få hjemmeundervisning og 
nødundervisning til at fungere. 
Lærerne vil gerne have feedback fra forældrene. 
Svært at følge med i, hvordan hjemmeundervisningen bliver 
modtaget i de yngste klasser.  
 
Nødundervisning: 
Med måske et lidt naivt udgangspunkt i, at nedlukningen kun ville 
tage 2 uger, blev overlæggeren nok sat lidt for lavt. Vi har sadlet 
om jf. udsendte forældreinformationer.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligeledes vil der komme online undervisning/online kontakt i 3. og 
2. klasse. Dog er vi lidt udfordret med at lave konkret online 
undervisningsforløb i 2. klasse, da halvdelen af klassen er i 
nødpasning on / off. 
 
Martin laver indlæg til Kværnen. 
 
Børnehaven: 
Har ikke været ramt af sygdom i personalegruppen, så er pt ikke 
pressede. Dina og Marco har ekstra timer i børnehaven, så der er 
mulighed for at dele børnene i mindre grupper. Der er i 
gennemsnit 8 børn der holder fri. 
 

2. Kommende møder Brug af lokale vikarer 
Principper - (stand by) 
Aula - Hjemmeside 
Forældresamarbejdet  
Budgetopfølgning 
Status over luftrummet 
 

Igangværende arbejdsgrupper: 

 PR: Torben og Martin 

 Børnehaven: Lone, Esben 
og Kirsten 

 PR Landsbyordningen: 
Lene P, Martin 

 


