Dagsorden
1. Velkommen til de nye
medlemmer

Referat fra bestyrelsesmøde d. 3.8. 2020


Velkommen til Mette og Kirsten



Konstituering af bestyrelsen – formand og
næstformand:
Lene P blev genvalgt som formand
Lone blev genvalgt som næstformand
Lone blev valgt som ordstyrer



Er man valgt for 2 eller 4 år jf. den nye lovgivning, som
giver denne valgmulighed. Bestyrelsen har tidligere
givet udtryk for, at de ønsker de forældrevalgte for
skolen er valgt for 4 år.



Gennemgang af forretningsordenen
Tilføjelser / rettelser mm.:
Gerne flere arbejdsgrupper for så kommer forældrene
mere på banen, fint at bliver inddraget i budgettet,
godt med informationer der ligger til grund for
principper, der skal måske mere information om
bestyrelsens arbejde ud til alle forældre, bestyrelsens
opgave er, at holde tilsyn og lave principper, alle
forældre skal have mere indblik i vores arbejde,
ledelsen får sparring via arbejdsgrupper, Lene P
efterlyser punkter fra forældrevalgte inden hun laver
dagsordenen, vi skal blive bedre til at bruge Kværnen,
efterlyse punkter fra alle forældre,
Fast punkt på dagsordenen: ”Kværnen”, det kan gå på
omgang hvem der skriver indlæg.
Lene P laver udkast til tilføjelser i forretningsorden til
godkendelse på kommende møde.



Årshjul (se vedhæftet bilag – kopi fra sidste år).
Tilføjelser / rettelser mm.:
I forårskvartaler indføjes: fokuspunkter for kommende
skoleår
Godkendelse af mødedatoerne
Lene B J udsender opdateret liste
Lene B J laver opdateret mailliste

Opstart af den nye
bestyrelse



2. Forældremøderne

Kontakt:
Martin Faurholt, Skoleleder
Lene B Jensen, Viceleder
Hanne M Jensen, Sekretær
Lene Pedersen, Bestyrelses fmd.

Tirsdag d. 18.8. (K1) og onsdag d. 26.8 (K2) afholdes der
forældremøder fra kl. 17 – 19.

martin.faurholt@holstebro.dk
lene.brunebjerg.jensen@holstebro.dk
hanne.m.jensen@holstebro.dk
lenevejle@hotmail.com

96115701
96115710
96115700
28432607

Som de sidste par år starter vi fælles 45 – 60 min. og
derefter ude i klasserne.
Pt. ser udkastet til dagsordenen sådan her ud:




Corona (skolemad mm.)
AULA / (Meebook)
Bestyrelsen (projekt forældresamarbejde)

Punkter på bestyrelsesmøderne,
 PC vedligehold (K2)
 Læringsklubben
 Tværfaglig Rådgivning
 Årshjul – test (fagligt + trivsel), møder (overgang 3-4
inden sommerferien), samtaler,
 Motorik (forældrearrangement)
 Nina (læsning) (K1 – projekt i 3. kl.)
Vi skal have lavet en plan for bestyrelsens rolle på
mødet herunder præsentation af ”Projekt
forældresamarbejde / inddragelse”

Bestyrelsen præsenteres. Lene P præsenterer ”Projekt
forældresamarbejde” som Martin derefter vil uddybe.
Årsberetning laves af Lene P og Lone og sendes ud i løbet
af august
Forældremøde i børnehaven d. 24.9. kl. 19 - 21
3. Nyt fra bestyrelsen og
kontoret

Bestyrelsen:
Lone skal til møde i bestyrelsesrådet på dagtilbudsområdet
Lene P orienterer om bestyrelsesrådet på skoleområdet,
som er svær at holde liv i.
Kontoret:
Ekstra midler til ansættelse af lærere 65.00 kr. - bruges til
ansættelse af Dagnhild der skal varetage læringsklubben.
Minimons normering i børnehaven - 66.000 kr. - Dina skal
være en formiddag om ugen i børnehaven.
Motorik arrangement for forældre BH + indskoling - VIA vil
gerne inddrage forældrene
Fly som skal lette samt fly som skal have nyt brændstof:
”Elever skal blive så dygtige som de kan”
”Fokus på matematik”
På næste møde kigger vi på fly i ”luftrummet”

4. Kommende møder og
arbejdsgrupper

Overblik, rettelser og tilføjelser omkring de to punkter - se
punkt 6

5. Evt.

Skolemad/frugt - Det er endnu ikke besluttet, hvornår
skolemaden/frugtordning går i gang igen. Der er flere
udfordringer, bl.a. de frivillige, som pga. alder er i
risikogruppe i forhold til COVID-19.
Eftermiddagsmad i SFO - Skal drøftes i personalegruppen,
men vi påtænker, snart at starte op igen.
Vi kunne ønske en Støtteforening i Borbjerg-Hvam (evt. i
borgerforeningsregi) der kunne gøre det muligt, at vi
stadig kunne gennemføre de fede ting som f.eks. udflugt
på skolens fødselsdag.

6. Kommende møder

Principper - (stand by)
Aula - Hjemmeside
Forældresamarbejdet
Vælges for 2 eller 4 år i bestyrelsen? - (slettes)
Debat om, hvordan vi når ud til forældre inden
børnehavevalg - (slettes)
Høring budget (31.8. – 7.9.)
Budgetopfølgning
Fly
Fast punkt: ”Kværnen”

Igangværende arbejdsgrupper:
 PR: Torben og Martin (stand by)
 Børnehaven: Lone,
Esben, Kirsten, Amanda
og Patrick
 PR Landsbyordningen:
Lene P, Martin,

