
 

 

 

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 

 

Møde i fællesbestyrelsen d. 25.5. 2021 

Mødet afholdes i Multisalen 
Afbud: Mette 

Dagsorden Referat: 

1. Ansættelse af ny 
lærer 

Stillingen er slået op og der er sidste ansøgningsfrist d. 6.6. 
Ansættelsesudvalg: 
Lene P, Susanne, Nikolaj, Lone - Lis, Britt, Martin og Lene BJ 
Lene P kontakter Mette 
Ansættelsessamtaler d. 8.6. fra kl. 14.30. 
 

2. Nyt fra 
Kontoret 
Bestyrelsen 

Kontoret: 
Kort oplæg fra MF omkring skema og fagfordeling til næste skoleår: 
Går over til 60 minutters lektioner, pauser holdes efter behov og lærerne 
holder som udgangspunkt pauser sammen med eleverne, skoledagen skal 
ikke styres af ringklokken. 
Få lærere pr. klasse (erfaring fra coronatiden) giver fleksibilitet i forhold til 
fagdage, emneuger m.m. 
Få timeres samlæsning mellem årgangene. 
Bevægelsesbånd fra 8 - 8.20 bliver droppet. 
Bevægelse kommer til at ligge i klasserne i løbet af dagen. 
 
Kort oplæg fra LBJ omkring den nye struktur i BH: 
Strukturen er ikke lagt fast endnu, men status pt.: 
Børnene bliver fordelt i to teams - 2 pædagoger og 1 medhjælper i hvert 
team. 
Børnene er ved aktiviteterne delt op i tre aldersopdelte grupper, der igen 
kan deles i 6 grupper - yngste, mellemgruppen og ældste gruppen 
(førskolebørnene) Flydende oprykning til næste gruppe (førskolebørnene 
rykker som udgangspunkt pr. 1.8. året før de skal starte i skole)  
Der udarbejdes årsplan for førskolebørnene - hvad skal de omkring - 
hvornår og med hvem. SFO pædagogen der skal være kontaktpædagog for 
børnene i skole/SFO tænkes ind i årsplanen.  
 
Børnene er delt op i 6 spisegrupper på tværs af alder inden for deres team.  
 
Der vil blive formiddage til leg og fordybelse, formiddage med planlagte 
aktiviteter og et antal temauger. 
 
Alle rum/stuer indrettes til forskellige funktioner:  



 

Stillerum med plads til fordybelse, højtlæsning, spil, tegne, rollelege, 
afslapning m.m. 
Bevægelsesrum, hvor der er mulighed for at bruge kroppen 
Legerum 
Værksted 
Køkken - legekøkkenet 
 
Bestyrelsen: 
Videre drøftelse om bestyrelsens holdning til ”landsbyordningernes  
samarbejde” ( jf. mail som Lene P har modtaget fra bestyrelsen i Sevel) 
 
Som udgangspunkt mener bestyrelsen ikke, at landsbyordningerne skal 
lave deres eget netværk. 
Lene P deltager i mødet bl.a. for at give bestyrelsens holdning til kende.  
 

3. Valg til bestyrelsen Lone er på valg for børnehaven og ønsker ikke genvalg. 
 
Så vi skal have valgt 1 forældre til bestyrelsen + 2 suppleanter.  
MF/LBJ laver opslag på Aula. Bliver der valg, kommer det til at foregå 
elektronisk.  
 
Bestyrelsen overvejer at lave et videoopslag på FB.  
 

4. Opfølgning fra d. 
27.4. 

Forsat drøftelse af hvad vi gerne vil have ud af vores bestyrelsesmøder samt 
hvordan.  
Drøftelse om hvordan vi får skabt en ny skabelon til vores dagsorden, som 
kan underbygge ovenstående. Vi foreslår, at der kommer nogle faste 
punkter (hvilke og hvorfor -  skal vi have drøftet).   
 
Ligeledes skal vi have kigget på årshjulet og forretningsordenen igen, så de 
kan underbygge vores ”nye” struktur. 
 
Kommentarer: 
Hvert år - første møde efter sommerferien - præsenteres visionen, årshjul 
og forretningsorden. Nye medlemmer opfordres til at tage online kurset. 
Vi skal have gang i arbejdsgrupperne igen.  
Principperne skal ”kigges efter” og have sammenhæng til visionen. 
Årsplanen gennemgås (arbejdsgruppe) 
MF og LBJ laver udkast til skabelon til dagsorden 
Forældrevalgte ønsker at få det sidste 15 - 30 min af mødet for dem selv 
(uden ledelse og medarbejderrepræsentanter) 
Vi genindfører pause og bestyrelsesmedlemmerne tage ”snack” og 
drikkevarer med på skift. 
 
(Lone tager med til næste møde) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kværnen Drøftelse om vi som bestyrelsen ønsker mere info ud til lokalområdet, og I 
hvilke forums/medier skal det i så fald ske. 
Hvis vi ønsker en bredere ”informations-dialog”, så en drøftelse om hvorfor 
og hvem der skal have ansvaret. 
 
Udsat 

6. Evt. Borbjerg- Hvam vi ansøge Nodea fonden - ”Her bor vi”. Penge der skal ud 
at arbejde i mindre byer, genstarte foreningslivet og fællesskabet. Der 
søges min. 100.000 kr. 
Der er møde torsdag i uge 22 og ansøgningsfrist i september.  
 

7. Kommende møder Fra netværksmøde for landsbyordninger 
 
 
 
Principper - (stand by) 
Aula - Hjemmeside 
Forældresamarbejdet  
Budgetopfølgning 
Status over luftrummet 
 

Igangværende arbejdsgrupper: 

 Børnehaven: Lone, Esben og Kirsten 

 PR Landsbyordningen: Lene P, Martin 


