
 

 

 

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 
9.6.21. I MULTISALEN 

Afbud: Lone, Esben 

Dagsorden referat 

1. Ansættelse af ny lærer Vi havde 4 til samtale, vi har ansat én, fuld enighed i 
ansættelsesudvalget. 
 
 

2. Samarbejde mellem 
bestyrelserne ved 
Landsbyordningerne 

Lene P har været til fællesmøde i Sevel. Der var kun repræsentanter 
fra Naur-Sir, Sevel og Borbjerg. 
Enighed om, at landsbyordningerne ikke skal skille sig ud, alle skal 
have buddet om samarbejdet. 
Ved arrangementet d. 10.6. vil de få formændene i tale og invitere 
til fællesmøde d. 1.9. i Sevel. 
Punkter til dagsordenen: 
Hvad rører sig, hvad kan vi blive enige om, hvad vil vi gerne gå i 
dialog med Børne og Familieudvalget om. 
Tjekke op på FB gruppen - er alle med? 
 

3. Skoleåret 21/22 Fælles fokus for hele LBO i det kommende skoleår: 
 
Visionen …DET HELE… 
Skal ”støves af” 
 
Forældresamarbejdet 
Både internt i personalegrupperne, samt bestyrelsens rolle ift. 
forældre til forældre (f.eks. forældreråd)  
 
Klasseforældreråd (evt. omdøbes til trivselsråd) skal have et løft. 
Hvad er skolens rolle? 
Hvordan sammensættes/vælges rådene? 
Arbejdsgruppe: Kirsten, Mette, Martin (oplæg klar til 
forældremøderne i august/september) 

 
Forældreundersøgelsen - hvornår skal den ud? 
 
Skolen: 
 
Forældremøder i skolen til august 
Drøftelse omkring strukturen, datoerne og indhold: 



 

 
Det overvejes, at forældremøderne fremover bliver klassevis frem 
for med den fælles opstart.  
Bestyrelsesmedlemmerne skal have en repræsentant i alle klasser.  
Forslag til indhold: 
Forskelligt fra årgang til årgang,  
Hvor vil vi hen med klassen fagligt og socialt 
Forventninger til eleverne på de forskellige klassetrin 
Trivsel - hvad bliver der gjort 
”Slagplan” i fredstid 
Hvordan sikrer vi, at alle forældre har lyst til at komme 
Forældremøderne kan godt skubbes til september 
 
Forældresamtaler i skolen 
Pga. corona valgte vi at aflyse de planlagte forældresamtaler i 
foråret.  I stedet for vil vi til det kommende skoleår have to 
samtaler. Første i sep/okt og det andet i foråret. Evt. en anden 
struktur for 0. klasse 
 
Brug af pædagogstøtte i skolen 
Vi ønsker at skemalægge målrettet støtte på enkelte elever til 
opstart af skoleåret, i stedet for at ”gemme” støtten og iværksætte 
den løbende. Der vil dog stadig være plads til rokeringer  
 
SFO: 

Mål og indholdsbeskrivelse - har pædagogerne arbejdet med 

hele skoleåret. Udvalgte temaer kommer på bestyrelsesmøder 

efter ferien. 

 

Personale 21-22 - der skal ansætte nye medhjælpere - vi deler 

med børnehaven. 

 

Juniorklub - løber ikke rundt økonomisk, med et godt tilbud 

til eleverne i 5. - 7.kl. Måske skal vi nytænke juniorklubben 

 

SFO3 - skal fortsat være et tilbud til eleverne i 5. - 7.kl. 
 

Børnehaven: 
Forældremøde i august/september - børnehavens 

forældremøde skal ligge tidligere i år, så der kan informeres 

om den nye struktur i børnehaven 

 

Personale 21-22 - der skal ansættes 2 nye medhjælpere som 

skal være både i bh og SFO 

4. Nyt fra bestyrelsen og 
kontoret 

Bestyrelsen: 
Kontoret: 



 

 

Lone og Esben er på valg. Lone genopstiller ikke, men Esben 
genopstiller. 
Bestyrelsen må ud og lave opsøgende arbejde for at finde 
kandidater, der ønsker at stille op.  
 

5. Fortsat 0pfølgning fra d. 
27.4. 

Drøftelse af nye faste overskrifter på ny dagsorden blev 
gennemgået og rettet til. 
 
Drøftelse af emner dagsordenen på første møde i august. 
Se under ”kommende møder” 
 

6. 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  
 
 

7. Evt. Kirsten sidder som TR i en gruppe nedsat af BUPL, hvor målet er, at 
få Børne og Unge området på dagsordenen til kommunalvalget. 
Har vi forslag til emner? 
 

8. Kommende møder Årshjul - arbejdsgruppe 
Forretningsorden - revurderes - arbejdsgruppe (tage kurset - klæde 
nye bestyrelsesmedlemmer godt på) 
Mål og indholdsbeskrivelse  
PR - hvad vil vi? 
Udeområder og skolegård 
Forældresamarbejde - hvornår skal spørgeskemaet ud? 
Principper - (stand by) 
Aula - Hjemmeside 
Forældresamarbejdet  
Budgetopfølgning 
Status over luftrummet 
 
Susanne har forplejning med til næste møde  
 

Igangværende arbejdsgrupper: 

 Klasseforældreråd: Kirsten, Mette, Martin 

 Børnehaven: Lone, Esben og Kirsten 

 PR Landsbyordningen: Lene P, Martin 


