
 

 

 

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 
25.11.19 kl. 19.00 – 21.30 

Mødeleder: Lene P 
Ordstyrer: Helle O 
Referat: LBJ 
Afbud:  
 

Dagsorden Indhold 

1. Nyt fra 
Landsbyordningen 

 
o Elevrådet -  

Er gået i gang med at forberede Juleafslutning 
o SFO 
o Børnehaven 
o Skolen  

Klippedag 29.11. 
Fokus på at komme ind til tiden på øverste gang 

 

2. Hvordan når vi ud 
til forældrene 
inden de vælger 
børnehave 

3. Møde med 
dagplejerne 

Videre drøftelse fra tidligere: 
Efter samtale med dagplejerne forlyder det, at de forældre der vælger 
Gården, gør det uden kendskab til Borbjerg Børnehave og de vælger 
Gården til og ikke børnehaven fra. 
Forslag: 
Profil børnehave f.eks. motorik 
Vil skal slå på den røde tråd/sammenhæng fra dagplejen - børnehaven - 
skolen. 
Fordele ved, at vi er en landsbyordning. 
Førskoleprojektet. 
PR i form af folder der kan deles ud i dagplejen. 
Præsentationsvideo på hjemmesiden. 
Info i Kværnen. 
Ambassadører fortæller den gode historie - f.eks. Borgerforeningen, 
B.G.U. 
Åbent hus i børnehaven - evt. i forbindelse med heldagslegestue. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal lave folder/udtænke tiltag i 
forhold til valg af børnehave: forældrevalgte i bh + Lene 
Arbejdsgruppe der skal tænke i PR for hele landsbyordningen i 
samarbejde med Borgerforeningen: Lene P, Martin. 
 

4. Budgetopfølgning Gennemgang af budgettet v. Martin 
Drøftelse (beslutning) af hvordan vi forholder os til ”overskuddet”. 
Budget 2020 meldes ud midt december. 



 

Tildelte midler bruges til at neutralisere besparelser. 
Der er et underskud på Børne og Unge området på 25 mill. - utryghed i 
forhold til hvor skal de findes? 
 
Formodet regnskab 2019 - balancerer i forhold til overførte midler fra 
2018 til 2019 
 

5. Nyt fra 
bestyrelsen og 
kontoret 

Bestyrelsen: 
Svar fra Børne og Familie udvalget. De har ikke tid til at komme på skolen, 
men vi bliver inviteret på Rådhuset.  
Bestyrelsesrådet på dagtilbudsområdet og Fællesforum for 
skolebestyrelserne lever stadig. Lone er blevet inviteret til møde med 
bestyrelsesrådet før møde med Børne og Familieudvalget d. 5.2. kl. 15. 
Klyngemødet d. 6.11. - Lene P og Martin har været til møde med 
politikkerne med blandet udbytte. 
Projekt-Sognegård var på udvalgsmøde i november. Martin, Lone og Lene 
P, mødes med Ole Andersen.  
Kontoret: 
Ny skolechef. 
Personale-rokaden. Maria blive 0.kl. leder og Lene K bliver SFO pædagog.  
Vikar for Lene K i SFO fra d. 1.1. - 1.8. 2020 - Ledelsen udvælger. 
Hjemmesiden er låst - men der bliver snart mulighed for vi kan gå ind og 
redigere. 
 

6. Principper Princip om sundhed v. arbejdsgruppen 
Godkendes - tilføjes i principperne (Lene B. J)  
Ændre ”prikkerne” (Lene B J) 

 

7. Facebook Videre drøftelse omkring brugen af vores FB 
Overvejelser: 
Reklame? Information? Dokumentation? 
Børnehave og Skole adskilles 
Noget går tabt som landsbyordning hvis vi adskiller 
Hvor meget/hvor lidt 
Stolthed ved at lægge noget op 
Forskellige baggrundsfarver om det er børnehave eller Skole 
Også gerne videoer 
Bruge det målrettet 
Evt. gøre så siden ikke kan deles 
Nytænke og højne kvaliteten 
Ledelsen tager det på P-møder i alle afdelinger.  
 

8. Lokal 
”styrkeklasse” / 
”læringsklub” 

Drøftelse omkring inklusion i vores LBO og de børn, der er udfordret på 
at være i den ramme vi kan tilbyde. 
Vi arbejder forebyggende med PALS/DUÅ. 
Vi får råd/sparring fra fremskudte resursepersoner. 
Klassen er ikke altid den ideelle øve bane.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Drøftelse om en evt. mulighed for oprettelse af en lokal ”styrkeklasse”: 
Vi har tidligere eksperimenteret med en Læringsklub, hvor pædagogernes 
timer var samlet i en pulje, og lærerne kunne søge om, at elever i en 
periode kunne være x antal timer om ugen i Læringsklubben. 
Læringsklubben var tænkt som en øve bane, og der blev arbejdet 
målrettet på at få eleven tilbage i klassen igen. Eleverne i Læringsklubben 
kunne være på tværs af årgange. 
P.t. er pædagogerne timer fordelt i 0.-3.kl.  
Bestyrelsen anbefaler, at vi går tilbage/arbejder videre med læringsklub 
tanken 
 

9. Evt. Ønske om, at vi bruger kalenderen i AULA 
Portal der tager sig af skolemad - men ingen økonomisk fortjeneste ved 
det. 
 

10. 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: Lene P, Martin 
 
 


