
 

 

 

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 
27.4.21. kl. 18 - 19 

Afbud: 

Dagsorden Referat: 

1. Nyt fra Landsbyordningen Elevrådet - har fået corona midler på 2.000 kr. 
SFO - klar til 25 nye førskolebørn. De 20 er 
førstegangsforældre, som har været på rundvisning. 
Børnehaven - Sender de ældste i førskole.  
Glæder sig til samarbejdet med Søren, der starter d. 1.6. 
Skolen - 

 

2. Høringssvar Kort info om høringssvaret vedr. tildelingen på 
specialområdet 
 
Høringssvar godkendt. 
 

3. Corona Udeundervisning i 5. - 7.kl. gennemføres ikke hver anden 
uge men på enkelte dage.  
 
Podning - 2 gange om ugen 
 

5. Skoleåret 21-22 Skolen: 
Økonomisk tilpasning: 
Overvejelser: 
Lærere arbejder flere timer  
Samlæsning  
Ekstratimer støttetimer i 0.kl. der bliver på 25 elever 
Én lærer kan have 2 klasser, hvis de er på portaler  
 
Pædagogiske og didaktiske tilpasninger/fokus: 
Lærerene vil gerne have mange timer i få klasser 
Tro mod vores vision 
Udfordre de læringsparate elever 
Tilpasse skoledag til de udfordrede elever 
Tænke Sognegåden ind 
Fællesskabsfølelse - emneuger osv. 
Få lærere på en klasse - fokus på pædagogik og didaktik 
frem for ringetiden 
45 min eller 60 minutters lektioner? 
 
Børnehaven: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnehaven ændrer fra august den nuværende struktur, 
hvor børnene rykker på Kornblomsten. Der arbejdes 
videre med den nye struktur, når Søren er startet.  
 

6. Sognegård Der er nedsat to arbejdsgrupper, der arbejder med 
indretningen af: 
Faglokalerne - makerspace  
Biblioteket  
 

7. Nyt fra bestyrelsen og 
kontoret 

Bestyrelsen: 
Lene P modtager af og til henvendelser fra andre 
bestyrelsesformænd. På kommende møde vil Lene gerne 
drøfte, hvordan bestyrelsen ønsker at henvendelserne 
behandles. 
 
Kontoret: 
Nye skolemøbler i 0.kl. 
Coronapenge 11.000 kr. - går til 6. -7.kl.  

 

8. Kværnen Nyt til Kværnen  

9. Evt.  

10. Kommende møder Principper - (stand by) 
Aula - Hjemmeside 
Forældresamarbejdet  
Budgetopfølgning 
Status over luftrummet 
 

Igangværende arbejdsgrupper: 

 Børnehaven: Lone, Esben og Kirsten 

 PR Landsbyordningen: Lene P, Martin 


