
 

 

 

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 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
20.10.20 kl. 19.00 – 21.30 

Mødeleder: Lene P 
Ordstyrer:  
Referat: LBJ 
Afbud: Mette 
 

Dagsorden Indhold 

Nyt fra 
Landsbyordningen 

o Elevrådet -  
Aktivitetspatruljen - deles op af hensyn til corona - starter op 
uge 44. 
Indsamler forslag til indkøb fra klasserne.  
Skolemælk legat - aktivitetskasse til klasserne.   
Pallesofa ude på trappen.  
Møder mandage i ulige uger. 
Vi ved ikke, om vi kan holde julefrokost, men elevrådet har 
allerede planer med underholdningen. 

o SFO 
Jonna er vikar for Ditte i SFO2, og det fungerer rigtig godt at 
have Jonna i huset igen. Ditte forventes tilbage i uge 47. 

o Børnehaven 
Havde i trivselsugen fokus på nærvær, leg og fordybelse. En god 
uge med masser af tid til leg. God oplevelse at være med til Run 
to the beat på skolen.  

o Skolen 
Havde også en rigtig god trivselsuge.  

 

1. Projekt Skolegård Elevrådet søger midler 
 

2. Projekt Sognegård Status 
Martin og Steen mødes med Ejendomscentret d. 21.10. 
Målet er at få byggesummen talt op. Der skal udarbejdes en råskitse. 
Der skal derefter nedsættes en arbejdsgruppe.  
 

3. Fly : 
forældresamarbejde 
/ -inddragelse 

Status på forældreundersøgelse: 
HR chefen som skulle hjælpe os med at sætte spørgsmål op m.m. har 
fået anden stilling, så der har vi en udfordring. 
Ledelsen fremlagde forslag til temaer. 
Vi drøftede, hvordan vi i undersøgelsen kan være nysgerrige på 
forældrenes aktive deltagelse i f.eks. klasseelevrådet.  
Kan eleverne tænkes ind ved udformning af spørgsmål? 



 

Ledelsen arbejder videre. 
 

4. Nyt 
fodgængerovergang 

Skolepatrulje for/imod 
Umiddelbart ønskes der ikke skolepatrulje. 
 

 
5. Børnehaven 

Mødet med forældrevalgte i børnehaven d. 9.9.: 
Børnehavens beskrivelse af hvordan de arbejder med de 6 
læreplanstemaer og det pædagogiske grundlag blev fremlagt. 
Kostpolitik blev diskuteret, og det blev besluttet, at Lone skulle give et 
oplæg ved forældrerådet som kunne inspirere til sunde madpakker. 
Børnehaven har udarbejdet et skriv om måltider i børnehaven og 
hvordan vi holder fødselsdage. Kommer på hjemmesiden. 
 
Fra forældremødet i børnehaven d. 24.9. 
Forældrene kom rundt til 5 stationer: sprog, bevægelse, kreativitet, de 
styrkede læreplaner, forældreundersøgelsen m.m. 
Der er kommet gode tilkendegivelser. Alle kan komme til orde, når man 
er i små grupper. Man fik indblik i hverdagen og blev inspireret. 
Personalet viste PALS rollespil. 
 
Stationer kunne overføres til skolen - cafemetoden  
 
Kvalitetssamtale i børnehaven d. 23.10.   
Esben deltager fra bestyrelsen 
 
De styrkede pædagogikske læreplaner 
Skal være færdige d. 1.11. 

Godt med eksempler, kan genkende børnehaven i det. 
Bestyrelsen godkendte materialet.  
 

6. Budgetopfølgning Gennemgang v. Martin 
Vi er udfordrede på, at vi kun må overføre 3 %. Martin går i dialog med 
kommunen om at overføre mere end 3 %, til køb af inventar til 
sognegården.  
Vi fylder op på depoterne. 
 

7. Høring ny 
tildelingsmodel SFO 

Der er udarbejdet en ny tildelingsmodel som er meget overskuelig og 
gennemsigtig. Den samme pose penge bliver på området, der vil bare 
ske en anden fordeling. Bl.a. bliver der tildelt et større beløb pr. barn 
der går i en styrkeklasse.  
Da den gamle tildelingsmodel er uforståelig for alle, er det svært at 
overskue, hvilke økonomiske konsekvenser det får for tildelingen til 
vores SFO. 
I høringssvaret vil vi kommentere, at vi synes, det er en god ordning 
med et fast beløb på førskole gruppe. 
Vi vil også kommentere, at det er problematisk, at der i praksis ikke kan 
gives dispensation til børns forbliven i SFO efter 4.kl.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Lene og Martin laver høringssvar. 
 

8. Nyt fra bestyrelsen 
og kontoret 

Bestyrelsen: 
Fællesforum for skoler - Lene P har forsøgt at kontakte alle, men det er 
kun skolerne i øst delen af kommunen der har reageret - stillet i bero 
pga. corona. 
Fællesforum på dagtilbud har møde d. 19.11. - det overvejes om det 
skal være et fysisk møde.  
Kontoret: 
Vi har fået 4 nye elever 
Ansat en lærer som ekstra ressource indtil 1.1.  
Steen er tilbage. 
Ungdomsskolen har overtager SSP. 
Hvis vi fremover ønsker punkter på dagsordenen ved Børne- og 
familieudvalget, kommer de på den officiele dagsorden. 
 

9. Kværnen Nyt til Kværnen – hvem laver artiklen? 
Deadline d. 26.10. 
Evt. noget fra elevrådet 
 

10. Evt. Uddeling af fødselsdagsinvitationer i skolen. Pga. myndighedernes 
anbefalingerne om at der ikke holdes fødselsdagsselskaber, henviser vi  
forældrene til invitere via AULA.  
 

11. Kommende møder 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 
 



 

 

 

 

 

 


