
 

 

Dagsorden Referat fra bestyrelsesmøde d. 30.4. 2019 

1. Nyt fra Landsby-
ordningen 

Elevrådet – intet nyt 
SFH – afsluttet med 2.kl. i SFH1 og er klar til at tage imod 

førskolebørnene 
Børnehaven – inspireret af udsendelsen ”Børnechok på ple-

jehjemmet” og vi vil kontakte seniorklubben for at høre, om 
der er basis for fælles aktiviteter mellem børnehavebørnene 
og seniorerne torsdag formiddag, hvor de kommer i Centret. 
Skolen - God trivselsuge i hele landsbyordningen  

Nye garderober på nederste gang 

 
2. Kommende valg til 

fællesbestyrelsen 
2 kandidater har meldt sig, så vi skal have et valg. 
Deadline d. 5.5. Er der ikke kommet en 3. kandidat, skal vi 
ud at spørge, da vi skal bruge 3 personer. 1 til bestyrelsen 

og 2 suppleanter. 
 

3. Nyt fra PR-grup-

pen 
Vi har fået god omtale af Motorik projektet 

 
Næste skridt:  

 DET HELE… lokal information inden ferien 

 
Andre forslag: 

 Førskole projektet – evt. i Folkeskolen  

 Ordblinde projektet (Susanne og Lis inddrages) 

 
4. Budget 2019 Forsat fra sidste møde: 

 

Kommentarer fra bestyrelsen: 

 De 3 afdelinger skal kunne køre rundt uden faste 
overførsler mellem afdelingerne. 

 Der skal stadig være kvalitet i tilbuddene alle 3 ste-
der. 

 Vi skal overveje grundigt, om vi skal fjerne støtten i 
skolen fra f.eks. pædagogerne. 

 Sårbart at satse på overførsel fra SFH til drift af skole 
og børnehaven, da udmeldte børn hurtigt kan vende 
økonomien i SFH. 

 Vi skal fortsat have en buffer? 

 Vigtigt vi allerede handler nu og tænker i kapacitetstil-

pasning. 
 

Forskellige senarier blev drøftet. Underskuddet vil vokse fra 
år til år, hvis der ikke foretages tilpasninger. Ledelsen tæn-
ker løsningsforslag ind i planlægningen af næste skoleår. 

Fremlægges løbende for bestyrelsen. 
 



 

 

 

Igangværende arbejdsgrupper: 

 

Vision: Bent, Janni, Anette, Lis og Martin 

Resursebank: Helle O, Helle G, LBJ 

PR: Janni, Torben og Martin - (Helle O) 

5. Nyt fra bestyrelsen 
og kontoret 

Bestyrelsen: 

Der er sendt et bekymringsskriv til politikerne m. fl.  
Fællesrådene for både dagtilbud og skole er tilsyneladende 

på stand by  
 
Kontoret: 
Styrkede lærerplanen - udsat 
”Førskoleindskrivningen” – god oplevelse som vi vil gen-

tage 
Skoleåret 2019/20: 

Kortere skoledage blev drøftet 
Der sker ændringer i klasseteamsene  
…DET HELE… (plakater mm) – udsat  

Møde med de forældrevalgte i børnehaven - Udsat 

 
6. Principper Ledelsens holdning til principperne: 

Mobilprincippet skal der kigges på 
Nye principper for: 

 Samlæsning 

 Kostpolitik 
Princip som skal ud: 

 Indtjening 
 

Vi vil dog gerne, at I kigge på vores nuværende principper – 
se bilag 1 samt folderen bilag 2. og kommer med jeres øn-

sker omkring hvilke principper I ønsker, der skal forme vores 
landsbyordning. 
Samtidig har vi i den nye fællesbestyrelse ikke forholdt os til 

principper for børnehaven – dette skal vi ligeledes have kig-
get på. 

 
Der nedsættes diverse arbejdsgrupper efter en drøftelse 
 
Punktet udsættes til næste møde 
 

Susanne laver indholdsfortegnelse for nuværende prin-
cipper 

 

7. Evt. Brød næste gang - Nikolaj 

8. Kommende møder Skole/hjem samarbejdet (AULA) – krav til forældre 

 


