
 

 

 

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 
23.1.20 kl. 19.00 – 21.30 

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

Dagsorden Indhold 

1. Nyt fra 
Landsbyordningen 

 
o Elevrådet 
Cafemad - Byttet ud i de retter der sælger dårligst. 
Ideer til frikvartererne - vil rundt og spørge i 5. - 7.kl. 
Aktivitetspatruljen - nye aktiviteter - Martin skal snarest skaffe veste 
til elevrådet. 
Skal i gang med at arrangere elevrådsfest og Skolens fødselsdag. 
Revy ved juleafslutning gik rigtig godt. 
o SFO 
o Børnehaven 

Teatermøder med børnene fra Tusindfryd og Mælkebøtten i 
samarbejde med Odin teatret.  
Maddage går rigtig godt, der spises rigtig meget rugbrød. 

o Skolen 
Der er holdt elevsamtaler for indskolingen. 

 

2. Facebook - 
principper for 
brugen 

Vi har drøftet det i alle afdelinger men mødet med kommunens 
kommunikationsafdeling, der skal gøre os skarpere på reglerne, blev 
aflyst, så derfor udsættes punktet. 
 

3. Valg til bestyrelsen Til foråret skal vi have valgt forældrerepræsentanter fra både dagtilbud 
og skole - 2 begge steder. 
Bestyrelse har mulighed for at beslutte, om den kommende valgperiode 
skal være for 2 eller 4 år.  
Ved afstemning blev det besluttet, at valgperioden forbliver 4 år for de 
valgte i skolen. 
 
Drøftelse af: 

 Valgbestyrelse - Lene P, Esben, Martin 

 Valgperiode 

 Infobrev 

 Evt. infomøde 



 

 
Jf. tidplanen kan vi forsætte drøftelsen på mødet i februar. 
 

4. Dialog med 
udvalget 

Susanne, Helle, Lene P og Lone var til ”dialogmøde” med udvalget d. 
15.1. 
Referat fra mødet samt drøftelse om det evt. videre arbejde: 
Konstruktivt møde, udvalget har efterfølgende givet udtryk for, at de 
syntes, det var et rigtigt godt møde. 
Vi presser p.t. ikke på for at gå videre med Læringsklub projektet.  
Sognegårdsprojektet blev også drøftet. 
 
Bestyrelsen ønsker at invitere repræsentanter fra Borgerforening, hal 
bestyrelse og lokal politiker (Ole Andersen) med til et bestyrelsesmøde 
hvor sognegårdsprojektet drøftes -  d. 27.2. - vi starter kl. 18 og 
gæsterne inviteres til kl. 19.  
Bestyrelsen inviterer og laver oplæg.  
Formøde: Lene P, Susanne, Lone, Helle, Torben og Martin 
 

5. Nyt fra bestyrelsen 
og kontoret 

Bestyrelsen: 
Lone og Nikolaj har været til møde i fællesbestyrelsen, hvor de 
forberedte mødet med politikerne. 
Lene P har været til møde i styregruppen for skolernes 
fællesbestyrelse. Der indkaldes til fællesbestyrelsesmøde  
 
Kvalitetsrapport: 
Ingen kommentarer 
 
Kontoret: 
Projekt – Forældresamarbejde: 
Vi afventer materialet fra Mejruphus 
Undersøgelsen bliver først i skoleåret 2020-2021 
 
Vi har fået ny socialrådgiver  
 

6. Mælk i børnehaven Vi vil kunne spare ca. 15.000 kr. om året hvis vi serverer vand i stedet for 
mælk til frokost. 
Bestyrelsen ønsker, at vi fortsætter med at servere mælk.  
 

7. AULA Opmærksomhedspunkter, ris/ros set fra et forældreperspektiv 
Udfordringer med Meebook/ugeplaner, får forældrene notifikationer? 
”Kontaktbog” - hvordan bruges den,  
problemer med at åbne vedhæftede filer,  
svært ved at overskue hvem man sender til,  
man kan ikke se, hvilket barn mailen omhandler 
  

8. Evt. Skole og Forældre - 4.000 kr. om året. - Vi afbestiller 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forplejning til næste møde: Vi bestiller forplejning i cafe  
 

9. Kommende møder Principper (Kriterier for afskedigelse) 
Aula 
Forældresamarbejdet 
Vælges for 2 eller 4 år i bestyrelsen? 
Debat om, hvordan vi når ud til forældre inden børnehavevalg 
PR ordblinde 
Budgetopfølgning 

Igangværende arbejdsgrupper: 
 
PR: Torben og Martin 
Resursebank: Helle O, LBJ 
Principper: Susanne, Lene P, Helle og Nikolaj 
Børnehaven: Lone, Nikolaj, Esben og Kirsten (suppleant) 
Børnehave valg: Lone, Esben, Nikolaj, Lene B J 
PR Landsbyordningen/samarbejde med Borgerforeningen: Lene P, Martin, Esben  
Valg udvalg: Lene P, Esben, Martin 
 
 


