
 

 

 

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. 23.2.22. kl. 19.00 – 21.30  

Mødeleder: Martin 
Referent: Lene BJ 
Afbud: Nikolaj 
Forplejning: Mette  
Dagsorden Referat 

1. 
 
Elevrådet: 
Deltager ikke. Kommende punkter 
/arbejdsområder: 

• Trøje-design (involvering af 
elevrådet) 

 
 
 

• Aktivitetspatruljen 

• Bordfodboldturnering 
 

• Biksen / skolemad – her vil jeg 
gerne have bestyrelsens holdning 
til den fremadrettede plan for 
skolemad. 

 
Skolen: 

• Bordtennisbord – fokus på de 
ældste elever 
 

• Emneuge – ”minisamfund” 
 
 
 

• Familieposer – biblioteket 
 
 

• Lektier: Vi oplever et stort problem 
med, at forældrene ikke læser på 
Aula (øverste gang) hvilke lektier 
eleverne har for. Ønske om at gøre 

 
 
Elevrådet har godkendt oplægget. Der er bestilt prøver i børne- 
og voksenstørrelser, så der er mulighed for at prøve inden 
bestilling.  
Bliver et stort arbejde med overblikket over bestillinger, tryk 
m.m. 
Susanne bestiller tryk.  
 
 
Udsat 
Udsat 
 
Bestyrelsen vil gerne, vi starter skolemad op igen, hvor vi spiser 
i caféen. 
 
 
 
 
Fungerer rigtig godt  
 
 
I uge 14 er der emneuge i hele landsbyordningen, men ikke 
med et kæmpe åbent hus arrangement som afslutning. Emnet 
er ”Mini samfund” 
 
Er så småt i gang, men der mangler info. Forældrene er i tvivl 
om, hvordan det fungerer. Der kommer info ud. 
 
Fra 4. kl. vil lektierne fremover blive skrevet ind i Teams, og 
ansvaret bliver lagt ud til eleverne. 
 
 



 

noget andet, så der arbejdes mere 
med elevansvar.  
 

2.  
Nyt fra bestyrelsen: 
 
 
Post/henvendelser 
Emner der ønsker belyst/drøftet 
Arbejdsgrupper 
Indsatsområder/Fly (bestyrelsen) 
 
 
 
Nyt fra kontoret: 
 
Orientering om nyt program til dagsorden 
+ referat i bestyrelsen – ”First Agenda”. 
Møderne med forvaltningen skal på sigt 
alle køre i dette program, og man ser 
gerne, at det også benyttes i bestyrelse-
regi.  
 
Corona: Orientering om podning, selvtest, 
personalesituationen 
 
 
Begyndende planlægning af skoleåret 
2022-23.  
 
De 8 Landsbyordninger i Holstebro 
Kommune indgår i et netværk. LBJ og MF 
har gennem længere tid stillet 
spørgsmålstegn ved ”effekten” af dette 
netværk og har også trukket sig fra et 
fællesarrangementer - internat.  
Info om dette samt drøftelse i bestyrelsen  
 

 
 
 
 
Næste møde i fællesrådet på skoleområdet er d. 8.3. hvor vi 
også har bestyrelsesmøde.  
Lene P vil gerne have en suppleant, da hun ikke har mulighed 
for at deltage i alle møder. Aftales fra gang til gang. 
 
 
 
 
 
Vi skal afprøve det og I hører nærmere 
 
 
 
 
 
 
Der er ikke tilbud om podning på skolen fra uge 8, men der kan 
stadig udleveres selvtest.  
 
 
Punktet kommer løbende på dagsordenen 
 
 
Bestyrelsen bakker op om, at vi (de 8 landsbyordninger) ikke 
nødvendigvis skal isolere os og skal man deltage i 
fællesarrangementer, skal det give mening.  
 
 

3. 
Indsatsområder/fly LBO 
 
 
Fælles Pædagogisk Fundament – se bilag. 
MF orienterer kort. Vil komme på 
dagsordenen løbende. 

 
 

 
 
 
 
Direktionen ved Holstebro Kommune har udarbejdet et fælles 
pædagogisk fundament. Fremover skal der arbejdes med 
implementeringen i de enkelte skole/institutioner.   
Bestyrelsen inddrages 
 



 

 
Info fra SFO udvalget om, hvad vores 
snak førte til 

 

 
 

 
 

 
 

 
Tiltag/arrangementer forud for 

førskolestart v. Lene BJ og Esben 
 

 
På næste møde kommer der pædagoger fra SFO for at fortælle 
hvordan vi arbejder ud fra mål- og indholdsbeskrivelsen og de 
vil derudover gerne fortælle om planerne/ideerne i forhold til 
en ny struktur/indretning i SFO. 
Udvalget synes, at SFO er vigtig og ønsker, at den skal have 
mere plads på dagsordenen. På mødet d. 8.3. afsættes ca. 60 
min til oplæg og dialog.  
Mål- og indholdsbeskrivelsen deles ud sammen med referatet 
fra dette møde. 
 
Vi ændrer forældremødet d. 26.4. til et socialt arrangement, 
hvor børnene er med, og vi slutter med fællesspisning.  
Evt. valg til trivselsråd. 
Mødet + fællesspisning i Multisalen. 
Skolen sender skrivelse ud med datoer for forskellige tiltag frem 
til skolestart.  
Lene indkalder Esben til planlægning af d. 26.4. på et senere 
tidspunkt. 
 

4. 
Fra årshjulet: 
 
 
Godkendelse af budget 2022 i SFO, 
Børnehave og Skole. (der vil måske stadig 
være områder omkring skolens budget 
som er ukendt, og derfor kan der evt. ikke 
fremlægges et endeligt budget) 
 
Årshjul – som aftalt fra sidste møde, så har 
LBJ og MF kigget udvalgets forslag 
igennem. Fælles drøftelse om evt. 
tilpasninger. 
 

 
 
 
 
Budgettet i børnehave og SFO hænger godt sammen. Der kan 
stadig flyttes rundt på beløbene. 
Der vil være ekstra udgifter forbundet med ny 
struktur/indretning i SFO. 
 
 
Tilføjelser: 
Både før og efter sommerferien: Hvilke eventuelle fokuspunkter 
ønsker bestyrelsen. 
April: juniorklub og SFO3 i kommende skoleår 
Kommende skoleår  
Tema - børnehave, SFO og skole - 3 forskellige måneder 
Martin forhører sig ved kommunens trykkeri, om de kan lave 
layout (Hanne Sommer) 
  

5.  
Fra forvaltning/Børne- og familieudvalget 
 
f.eks. høringssvar, besparelser, ændringer, 
retningslinjer 
 
 
 

 
 
Intet 
 



 

6. 

Evt. 

 

 
Forældre har påpeget, at der er store huller i asfalten ved 
indgangen til børnehaven. 
Skolen har tidligere søgt om midler til at indrette området 
mellem skole og børnehave mere trafiksikkert. 
Susanne kontakter lokal politiker (Bibi Mundbjerg). 
Kan vi ikke få renoveret hele området, skal vi overveje, at vi skal 
have lappet hullerne. 
 
Leg på stregen.  
Ønske om at få stregerne tegnet op igen. 
Bliver hurtigt slidt ned. Bestyrelsen foreslår, at det friskes op én 
gang om året, og bestyrelsen finder arbejdskraften. 
Martin vender det med Steen, og punktet kommer på næste 
møde. 
 
Solgården trænger til et løft. Der skal lægges fliser i det gamle 
springvand. Bestyrelsen mener sagtens, vi kan finde nogen der 
vil hjælpe. Martin vender det med Steen. 
 
Trivselsrådene - lærerne mindes om, at de skal tage kontakt 
 
Der skal være valg til både skole og børnehave. 
Punktet skal på næste møde. 
 
Søren tager forplejning med til næste møde. 
 

7. 

Kommende møder 

 

Valg 
Leg på stregen, Solgården m.fl. praktiske opgaver 
Udeområder og skolegård 
Principper - (stand by) 
Årshjul (februar) 
SFO (februar) 
Aula - Hjemmeside 
Forældresamarbejdet  
Budgetopfølgning 
Status over luftrummet 
Vuggestue 
 
Forplejning  
 

Igangværende arbejdsgrupper: 

• Trivselsråd: Kirsten, Mette, Martin 

• Børnehaven: Lone, Esben og Kirsten 

• PR Landsbyordningen: Lene P, Martin 

• Årshjulet: Lene P, Susanne, Esben 

• Åbent hus: Lene BJ, Lene P, Kirsten, Esben + elevrådet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO: Lene P, Susanne, Nikolaj, Kirsten, Mette 


