
Referat fra bestyrelsesmøde 
26.2.2019 kl. 19.00 – 21.30 

 
Mødeleder: Lene P 
Ordstyrer: Helle O 
Referat: LBJ 
Brød: Helle O 
Afbud:  
 
Dagsorden Indhold 

1. Nyt fra Landsby-
ordningen 

 

 Elevrådet 
Elevrådet deltager ikke – de er stresset over arbejdet med elevrådsfe-
sten:-) 
Janni vil gerne hjælpe om aftenen og Lene P kl. 15.30 – 18, 
Helle O kan kontaktes, hvis der er brug for hjælp 

 SFH 

 Børnehaven 

 Skolen 
-Op date fra Lis vedr. hjælp til ordblinde –– forældre bliver tilbudt at blive  
 præsenteret for hjælpen til eleverne. 

               -emneuge i uge 15 – trivselsuge  
-Konfirmations valgfag er startet op for 3. år. 

 

2. Pædagogisk dag 
for kommunens 
8 Landsbyordnin-
ger 

Kort info om programmet på Fjordgården 
Carsten Thygesen – coach – har sammensat programmet – og styrer hele interna-
tet. Vi skal arbejde videre med vores vision. 
Efterfølgende info til forældrene om, hvad fik personalet / eleverne ud af det.  
Vi kan godt bruge lidt flere til at hjælpere. 
 

3. Kommende valg 
til fællesbestyrel-
sen 

I år er der kun en fra dagtilbuddet som er på valg, så der skal vælges 1 bestyrel-
sesmedlem og 2 suppleanter. 
Drøftelse og beslutning omkring dette års procedure / tidsplan. 
Vi Informere om valget på intra – evt. et skriv fra bestyrelsen. Et evt. valg kom-
mer til at foregå på intra. 
Vi har endnu ikke modtaget tidsplan fra forvaltningen. 
 

4. Budget 2019 Efter aftale med Lene Pedersen så udskydes dette til mødet i marts.  
Der er tal der skal afklares med forvaltningen. 
Løsnings-/spareforslag fremlægges på næste møde. 
 

5. AULA – forældre-
samarbejde 

Aula tænkes som en ny start. 
Vi starter med skoledelen. Derefter børnehave og SFH. 
Der kan være overordnede principper, der gælder i hele landsbyordningen. 
Retningslinjer drøftes først i lærergruppen. Derefter udvælges et par lærere som 
mødes med de forældrevalgte fra skoledelen til videredrøftelse og udarbejdelse 
af principper / retningslinjer – som igen skal godkendes i baglandet. 
 



6. PALS Status på PALS-flyet: ”Tilbage på sporet”. 
Vi er startet forfra i PALS håndbogen. Der bliver udarbejdet en plan for vedlige-
hold af PALS for kommende skoleår. 
 

7. Nyt fra bestyrel-
sen og kontoret 

Bestyrelsen: 
Har været til møde vedr. etablering af vuggestue. Borgerforeningen sender an-
søgning. 
Kontoret: 
Projekt Sognegård – er der kommet lidt skred i, der skal regnes på det og projek-
tet skal med på udvalgets budgetseminar.  
Status i 0. kl. -  Lene K er sygemeldt ca. 7 uger. 
Projekt Motorik – VIA har udarbejdet rapport. Med på forskningsdag. VIA vil 
gerne teste op i 4.-5.kl.  
Samarbejde med bestyrelsen i Skave – Lene P og Martin har møde med skolele-
der og bestyrelsesformand i uge 10. 
Eyelearn – er bestilt  
…DET HELE… - Martin og Lene kommer med udkast. Eksempler på hvad prikkerne 
står for. Køre på infoskærm i Centret. 
Den styrkede Lærerplaner – kommer på kommende bestyrelsesmøder  
Jubilæum i BH – d. 1.4. – fejres sammen med skolen – få én til at komme og op-
træde, evt. forældrekaffe + inviterede gæster om eftermiddagen. Forældre fra 
bh. planlægger videre. 
Kvalitetsrapport fra bh– på kommende møde 
Valgfag 2019/20 – bliver eksamens fag. 
 

8. Overgang fra Bh 
– førskolen – 0. 
kl. 

Status på projektet  
Arbejdsgruppen udarbejder en 2 årig læreplan – Kornblomsten, førskolen og 0.kl. 
Målet er: ”At børnene bliver så dygtige, som de kan”.  
Af temaer der arbejdes med kan nævnes: 

 Gøre børnene selvstændige og selvhjulpne 

 Udvikle deres sociale færdigheder 
 Styrke børnenes trivsel og mentale sundhed bl.a. gennem genkendelig-

hed og  

 Forudsigelighed 

 Overgange 
 Styrke børnenes nysgerrighed og lyst til at lære 

 PALS 

 Inddragelse af børn og forældre 
 

9. Principper Fælles drøftelse af hvilke principper vi skal have i landsbyordningen. Hvilke kan 
være for hele LBO og hvilke skal være for den enkelte institution skole, SFH, 
BH? 
Nedsættelse af arbejdsgruppe (r) 
Hvilke principper skal der arbejdes med? 
Martin og Lene kommer med udkast. 
 

10. Evt. -Der er ønske om, at dagsordenen og referatet fra bestyrelsesmøderne kommer 
 tidligere ud – taget til efterretning  
-Skolen får nyt indgangsparti i uge 27 
-Hvornår skal suppleanten med i elevrådet – Martin tager den med elevrådet. 
 



 

 

Lene P tager brød med til næste møde. 
 

11. Kommende mø-
der 

Den styrkede læreplan 
Kvalitetsrapport for bh 
Kostpolitikker – Bh, SFH, Skolen – landsbyordningen – senere 
Princip – lektier i ferien (MF) 
 

Igangværende arbejdsgrupper: 
 
Vision: Bent, Janni, Anette, Lis og Martin 
Resursebank: Helle O, Helle G, LBJ 
PR: Janni, Torben og Martin - (Helle O) 
 


