
 

 

 

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  

Afholdes i Multisalen 

24.6.2020 kl. 19.00 – 21.30 
 Mødeleder: Lene P 

 Ordstyrer: Lone  

 Referat: LBJ 

 Afbud: Helle O 

 

Nyt fra LBO:  

Elevrådet: Skolens fødselsdag - endnu ikke besluttet hvordan den skal fejres. 

SFO: Der er uddelt midler til kommunerne til oplevelser for skolebørn i løbet af sommerferie. SFO’en har 
fået bevilliget en bustur til Bremdal Strand d. 4.8. og tager børnehaven med.  

Børnehaven: Havde legepladsdag lørdag d.20.6. en rigtig god dag, men meget aktive og ”selvkørende” 

forældre. Vi mangler at male m.m. så vi planlægger x antal hverdage i august, hvor vi håber, der er 
forældre, der vil hjælpe os videre. 
Vi har ansat ny medhjælper Ida Marie Jørgensen pr. 1.8. da Mette rejser. 

Skolen: Lejrtur KBH for 6. - 7. kl.- rigtig god tur 

Valg til bestyrelsen: 

Vi mangler 1 suppleant til skolen 

BH: 

Lone Toustrup (næstformand), Esben Pedersen, Kirsten Elkjær Clausen (Ida og Laura 0.kl.). 
Suppleanter: Nikolaj Pedersen og Patrick Maargaard Larsen (Lucas og Victor) Medarb. rep.: Anette Møller 

Nielsen 

Skolen: 

Lene Pedersen (formand), Torben Mondrup, Susanne Lindhold, Mette Kristensen (Buster 0. kl.)). 
Suppleanter: Kenneth Rønn (Elva førskolen og Alfred 2. kl.)  

 Bestyrelsen 20-21: 

Der er udsendt forslag til datoer for bestyrelsesmøder det kommende år. D. 11.11. ændres til d. 10.11. 
Martin sender datoerne til Kirsten og Mette for at høre om datoerne passer dem. Derefter udsendes et 
nyt udkast. 

Punkter til mødet i uge 32: 

 Forældremødet 
 Forretningsordenen 
 Årshjul 
 Konstituering 

 Fly  



 

Nyt fra: 

Bestyrelsen: Fællesråd lever stadig. Susanne luftede ideen om at tage til landsmøde. Tages op senere. 
 
Kontoret: Sognegård - skolen overtager uge 43 

Steen - sygemeldt - opereret i hånden - på arbejde i uge 31 og 32 - men skal derefter have ny hofte d. 
11.8. og bliver sygemeldt til uge 43. Endnu ikke afklaret hvem der skal varetage hans opgaver.  

Dagnhild - ansat 29t/ugen i skoleåret 2020-2021 - primært timer i læringsklubben.  

Kvalitetsrapport – bestyrelsen havde ikke bemærkninger. 

Generelt løft af folkeskolen: https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-

prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-til-et-generelt-loeft-af-folkeskolen-i-2020 (ca. 
65.000 til Borbjerg Skole) 

Forældresamarbejde  

Vi vil gerne have input fra bestyrelsen, om mulige emner vi skal spørger forældre om. Altså hvilke 

områder er vi nysgerrige på, ift. at skabe en dialog, udvikling og forbedring.  Lene og Martin samler 
ideerne fra medarbejder, ledelse og bestyrelse og tager det med til HR, som hjælper os videre derfra. 
Lene og Martin har møde end HR chef d. 2. juli. 

Formen: Der sendes spørgeskema ud til alle og ud fra svarene vurderer vi, om der er basis for 

paneldebatter  

Det er et bestyrelsesprojekt og ”en gren” af ”Det HELE”. ”Grenen” hedder 
”Forældresamarbejde/forældreinddragelse”. 

Forslag til overskrifter i spørgeskemaet: 

Information - kommunikation - dokumentation - inklusion (forståelse for rammen, processerne, 
information) - kostpolitik - trivsel - forventninger til forældre - forældremøder (bliver du hørt f. eks. ved 
forældremøder) Struktur (45 min - udeundervisning)  

Skoleåret 2020/2021 

Læringsklub og støttetiltag i skolen: Eleverne bliver visiteret til læringsklubben, så det kræver en 
ansøgning fra klasseteamet. Vi skal blive skarpere på, hvad der skal på resursecentermøde og hvad der 
hører til på tværfaglig rådgivning. Martin og Lene bliver PALS/DUÅ tovholdere. Der udarbejdes en PALS 

årsplan i 0.kl.  
Fokus på læringsparate elever - de får et ekstra tilbud i matematik. 

Evt. 

Skolemad - vurderes efter sommerferien hvornår vi går i gang igen. 

Bestyrelsesmøder: Som udgangspunkt afskaffer vi ”kagen” til kaffen. Vi holder tiden og slutter kl. 21.30. 

Det har været positivt for en elev, med få voksne og at være meget ude efter genåbning.  

  Igangværende arbejdsgrupper: 

 PR: Torben og Martin 

 Principper: Susanne, Lene P, Helle og Nikolaj 

 Børnehaven: Lone, Nikolaj, Esben og Kirsten (suppleant) 

 Børnehave valg: Lone, Esben, Nikolaj, Lene B J 

 PR Landsbyordningen: Lene P, Martin 

https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-til-et-generelt-loeft-af-folkeskolen-i-2020
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-til-et-generelt-loeft-af-folkeskolen-i-2020


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


