
 

 

 

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 
23.2.21 kl. 19.00 - Virtuelt 

Træf mig i mit virtuelle møderum: 
   • 9995701@meet.holstebro.dk  (Cisco Jabber/Skype for Business/Videokonferenceudstyr) 
   • https://meet.holstebro.dk/?id=9995701  (indsæt i Google Chrome eller Mozilla Firefox) 
 

 
 

Dagsorden referat 

Tilbygning til hallen Jørgen Thusgaard fremlægger Kultur- og fritidscentrets nye 
udbygningsplaner. Planerne indebærer at børnehaven mister et hjørne 
af legepladsen. 
 
Bestyrelsen siger ok til, at det må ”koste” en bid af legepladsen. 
Arkitekten har tegnet et spændende forslag til, hvordan muren på den 
nye tilbygning kan anvendes af børnehaven. Det er endnu uvis, om stien 
mod Sparekassen kan lægges til legepladsen. 
 

Nyt fra 
Landsbyordningen 

o Elevrådet - intet 
o SFO  
o Børnehaven - 

- børnene er glade for eftermiddagsmaden 
o Skolen 

 

1. Torbens 
udtrædelses af 
bestyrelsen 

Nikolaj Pedersen træder ind i bestyrelsen i stedet for Torben Mondrup 

2. Budget 2021 Budget 2021 – skole  
Martin gennemgik budgettet for skolen (Vi har endnu ikke modtaget 
budgettal for SFO og bh) 
Budgettet er presset, så vi skal tænke i alternative løsninger.  
 

3. Fly : 
forældresamarbejde 
/ -inddragelse 

HR – afdelingen har nu sat 1. udkast op som et spørgeskema. Vi har 
mulighed for at prøve det af, og lave tilpasninger.  
Positive tilkendegivelser. 
Spørgsmålene skal pensles mere ud i afdelinger/trin m.m. 
Spørgeskemaet bliver først sendt ud, når vi har en mere normal hverdag 
og corona kommet lidt på afstand. 
 

4. Ansættelsesproces i 
børnehaven 

Da vi desværre må sige farvel til Thore, skal vi have besluttet 
ansættelsesprocessen vedr. en ny pædagog i børnehaven.  

sip:9995701@meet.holstebro.dk
https://meet.holstebro.dk/?id=9995701


 

Stillingen bliver snarest slået op internt i kommunen og derefter på 
nettet. Lone, Kirsten og Esben vil gerne deltage ved samtalerne. Håber 
vi kan ansætte pr. 1.5. 2021. Pernille bliver kontaktpædagog på 
Tusindfryd indtil vi får ansat en ny. 
 

5. Corona Genåbning 0. – 4. - børn og forældre nyder at være tilbage 
Genåbning SFO - vi holder også børnene klassevis i SFO tiden. Det går 
okay.  
Online undervisning 5. – 7. -  ”Både elever og lærere arbejder ekstra 
hårdt på at få det til at lykkes i de rammer som er de nu har. Der skal 
lyde en stor ros til eleverne, for den måde de håndterer situationen på, 
selvom det er hårdt for dem at være væk fra skolen og det sociale liv. 
Fra uge 9 vil man prøve at arbejde med ”trivselsgrupper”, som de nye 
retningslinjer giver mulighed for. Der er ligeledes x-antal elever som 
tilbydes undervisning på skolen jf. retningslinjerne.” 
 
 

 

Hverdagen i BH - er næsten upåvirket af corona.  
 

6. Sognegård Projekt Sognegård –  et projekt for hele byen 
Status på byggeriet - det viste sig, at der var asbest lofter hvilket giver 
en øget udgift på 125.000 kr.  
Målet er, at Sognegården er klar til brug i uge 18. 
Vi skal have søgt midler hjem til køb af inventar. Evt. søge på tværs af 
skole/foreninger. 
Arbejdsgruppe: 
Lene P, Susanne og Martin. 
 
Torsdag d. 25.2. har skolen indkaldt repræsentanter fra Center, B.G.U. 
og Borgerforening til info møde. 
 

7. Nyt fra bestyrelsen 
og kontoret 

Bestyrelsen: 
Kontoret: 
Udsættelse af SFO Mål- og indholdsbeskrivelse til uge 42, da vi synes det 
gav udfordringer, at vi p.t. ikke kan mødes med bestyrelsen og lærerne.  
 

8. Kværnen Nyt til Kværnen – hvem laver artiklen? 
Martin laver artikel om Sognegården 
 

9. Evt.  

10. 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 
 


