
 

 

 

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 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 
7.4.21 kl. 19.00 – 21.30 

Dagsorden Referat: 

1. Velkommen til 
Nikolaj mm. 

Som 1. suppleant tager Nikolaj Torbens plads i bestyrelsen. 
 
 
 

2. Formen/indhold af 
bestyrelsesmøder 
fremover 

Hovedtema ved næste bestyrelsesmøde d. 27.4. hvor vi starter kl. 18. 
Ideer til aftenens indhold: 
Oplæg vedr. formål med bestyrelsen - hvem kan give oplæg - Lene P og 
Susanne kontakter ”Skole og forældre” 
Gruppearbejde - hvad kan vi hver især bidrage med? - hvad brænder vi for - 
hvad vil vi gerne inddrages i? - hvilke punkter ønsker vi på dagsordenen? 
Oplæg til aftenen skal sendes ud inden mødet sammen med forretningsorden. 
Evt. have Michael Andersen fra HR til at ”styre” aftenen. 
Findes der et spil, om det at sidde i en forældrebestyrelse? 
Lene P og Susanne kigger på indhold for aftenen og kontakter Martin/Lene for 
hjælp. 
 

3. Ansættelsesproces i 
børnehaven 

Der er kommet 71 ansøgere. 
Ansættelsesudvalget har udvalgt 6 til samtaler d. 14.4. 
 

4. Corona Status og fremadrettet plan - UDSAT 

5. Nyt fra 
Landsbyordningen 

o Elevrådet 
o SFO 
o Børnehaven 
o Skolen 

 

6. Skoleåret 21-22 Martin fremlægger drøftelser som man har haft med lærerne og ideer til det 
kommende skoleår. Drøftelserne er delt op i to kategorier:  

 Økonomisk tilpasning 

 Pædagogiske og didaktiske tilpasninger/fokus 
 
UDSAT 
 

7. Sognegård Status fra arbejdsgruppen vedr. inventar-udfordringerne. Arbejdsgruppen har 
kontaktet Børne og Familieudvalget, forvaltningen m. fl. og ansøgt om et 
beløb til inventar. 
 
Vi tog en rundvisning i Sognegården 
 



 

 

 

8. Nyt fra bestyrelsen 
og kontoret 

Bestyrelsen: 
Høringssvar  

 Fordeling af tosprogede børn i dagtilbud (3.5.) 
Anerkender at vi er blevet hørt, men er neutrale 

 Styrelsesvedtægt dagtilbud (3.5.) 
o De generelle styrelsesvedtægter  

god ide med samlet vedtægt 
o Organiseringen af ledelsen i dagtilbud og LBO’er 

Positivt at vi selv har indflydelse 

 Tildelingsmodel på det specialiserede område – skolen (23.4.) 
Positive over for tildelingsmodellen. Giver gennemsigtig og er et 
godt styringsredskab - opstille problematikker f.eks. at vi bliver 
trukket for børn i skoledistriktet, som vi slet ikke har mulighed for at 
rumme.  

                
Vi skal lave 3 høringssvar senest d. 3.5. MF laver udkast, som efterfølgende 
kan drøftes via mail.  
 

9. Kværnen Nyt til Kværnen – hvem laver artiklen? 

10. Evt. Forslag om venskabsklasser med klasser i Holstebro hvor børnene møder 
andre kulturer. 
 

11. Budget 2021 Budget 2021 for skole, SFO og BH. Vi har nu de sidste tal, og der fremlægges 
et budget til godkendelse. 
 
UDSAT 

12. Fly : 
forældresamarbejde 
/ -inddragelse 

HR – afdelingen har lavet forskellige tilpasninger ift. jeres feed back. Vi har 
mulighed for at prøve det af, og lave tilpasninger. ”Test-svarerne” slettes 
inden den sendes ud. 
 

https://surveys.enalyzer.com?pid=c5faq6f2  

 
UDSAT 

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

Igangværende arbejdsgrupper: 

 Børnehaven: Lone, Esben og Kirsten 

 PR Landsbyordningen: Lene P, Martin 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=c5faq6f2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


