
 

 

 

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 
18.9.19 kl. 19.00 – 21.30 

Mødeleder: Lene P 
Ordstyrer: Helle  
Referat: LBJ 
Brød: Susanne 
Afbud:  
 

Dagsorden Indhold 

1. Nyt fra 
Landsbyordningen 

 
o Elevrådet 

Aktivitetspatruljen, blive inspireret af andre skole/kursus 
Cafemad - møde med Mette 
Ønske om nyt brød i Bixen 
Hvordan kan elevrådet bruges 

o SFO – Navnet er ændret, og det hedder nu SFO i stedet for 
SFH 
Forældre vil gerne informeres om aktiviteter  

o Børnehaven 
Julefest en torsdag eftermiddag,  
Maddage en gang om måneden, fælles julefrokost. 
Emneuge - Kend dit land – fokus på national: ret, fugl, sang 
osv. 

               Nyt fra arbejdsgruppen (de forældrevalgte i BH) 
               Hvad kan vi gøre for at synliggøre os - tiltrække børn – punkt 
               på næste møde 

o Skolen 
       Emneuge i uge 41 
       Kend dit land 4. kl. på tur 
       Ordblinde FLY - læsevejledere er blevet koblet på 
 

2. Opdatering på datoer Udsendte oversigt godkendt 

3. Forældremødet   Evaluering – forslag / ændringer til næste år? 
God måde at gøre det på med fælles opstart, og derefter i klassen. 
Forældre vil gerne høre om hverdagen og trivslen i klassen 
 

4. Principper  Fortsat fra sidste møde 
Afsnit om forældremøde/samtaler i bh er tilføjet  
 
 



 

Kostpolitik er ændret til ”Princip for sundhed”- ros for det 
Kommentarer til arbejdsgruppens udkast: 
Der stilles spørgsmål ved ”hvis kosten har en negativ påvirkning på 
barnets fysiske og sociale trivsel samt læringsforudsætninger, vil 
personalet kontakte hjemme”. Kan det måles? 
Der ønskes tilføjet, at alle måltider der serveres i Borbjerg Skole og 
Børnehus, skal leve op til Holstebro Kommunes kostpolitik. 
Princippet skal vise en overordnet retning - Skole, SFH og børnehave 
udarbejder selv, hvordan man lever op til det i praksis.  
Om eftermiddagsmaden tænker SFO i signalværdi og gode vaner. 
Er det okay, at eleverne tager slik med, når de har fødselsdag? 
Er det forældrene i den enkelte klasse, der beslutter det? 
Kan personalet tage noget med? 
Kageordninger? 
MF tager udkastet med på lærermøde og melder tilbage til Lene P 
 
Princip for afskedigelser - var på L-MED d. 17.9. Skal i 
personalegrupperne før det fremlægges for bestyrelsen 
 
Nye principper?  
Ikke umiddelbart 
 

5. Høring Budget Info fra (MF) 
Drøftelse om mulig dialog med Børne & Familieudvalget (Lene P og 
MF) 
Der er lagt op til besparelser flere år frem. 
Vi invitere Børne- og Familieudvalget på besøg til en konstruktiv 
snak. 
 

6. Forældresamarbejdet Drøftelse omkring processen. Hvordan kan vi lave en proces, som 
giver mening for både ansætte og bestyrelse? 
Hvordan kan processen spille sammen med igangværende ”fly” (PALS 
/ DUÅ relations arbejdet – kommunalt PALS)? 
Vi starter ud med at have fokus på kommunikation og relations 
arbejde  
Martin og Lene kommer med oplæg 

7. Nyt fra bestyrelsen og 
kontoret 

Bestyrelsen: 
Kursus for alle bestyrelser d. 24.10. kl. 17 - 20.  
Martin og Lene P skal give et oplæg om vores visions arbejde. 
 
Kontoret: 
Der er ansat vikar for Britt 
Samskabelses projektet med nytænkning af skolegården lever stadig. 
Vi har fået 12.000 kr. fra Holstebro Kommune til nye basket mål  
 

8. Styrelsesvedtægt Efter den nye styrelsesvedtægt er blevet besluttet politisk, giver det 
mulighed lokalt for at ændre valgperioden fra 4 til 2 år. 



 

 

 
Bestyrelsen overvejer, hvad vi ønsker. 
 

9. Evt. Ønske om at dagsordenen kommer ud noget før. 
 
Vi drøftede hvordan det går med projekt skolehund. 
Carlo er af og til på besøg, men kan først endelig godkendes til 
skolehund når han er 2 år (om et år) 
Vi har oplevet, at det gør noget godt for børnene, når han er på 
besøg.  
 

10. Kommende møder Forældresamarbejde - oplæg 
Hvad kan vi gøre for at synliggøre os - tiltrække børn. 
Debat om, hvordan vi når ud til forældre inden børnehavevalg 
Principper 
Aula 
Forældresamarbejdet 
Vælges for 2 eller 4 år i bestyrelsen? 
PR ordblinde 
Budgetopfølgning 

Igangværende arbejdsgrupper: 
 
PR: Torben og Martin 
Resursebank: Helle, LBJ 

Principper: Susanne, Lene P, Helle og Nikolaj 
Børnehaven: Lone, Nikolaj, Esben og Kirsten (suppleant) 
 
Helle brød med næste gang 


