
Referat fra bestyrelsesmøde 
30.1.2019 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 
 Aktivitetspatrulje 

Elevrådet sætter noget i gang for de yngste årgange tirsdag og fre-
dag i hallen. Det går godt 

 Toiletter 
Der lugter ikke godt på toiletterne. Elevrådet foreslå der kommer 
”luftfrisker” op, skydeskive nede i toilettet for drengene, opslag med 
PALS forventninger. 

 Elevrådsfest 
29.3. eller 5.4. (der kommer forslag om nye datoer) 

 Kværnen – elevrådet har lavet indlæg om elevrådets arbejde  

 SFH 

 Børnehaven 
 PALS i børnehaven – går godt, børnene er optaget af det, forældrene 

er blevet involveret i forventningen: ”Hold styr på egne ting” i garde-
roben. 

 25 års jubilæum d. 1.4. 
Festudvalg: Lene N, Helle G + personale fra børnehaven.  

 Skolen 

 Elevsamtaler / trivselsdage – positivt for både lærere og elever 
 
 

2. Pædago-

gisk dag 

for kom-
munens 8 

Landsby-

ordninger 

Som tidligere nævnt så holder alle landsbyordninger en pædagogisk week-
end på Fjordgården d. 22.3. – 23.3. fra kl. 13.00 – 13.00 
Drøftelse omkring vikardækningen i skole, SFH og børnehave + informatio-
nen til forældrene samt bestyrelsens rolle. 
 
Bestyrelsen sender i samarbejde med ledelsen info ud til alle forældre. 
De faste vikarer er booket til dagen, men vi får også brug for hjælp fra foræl-
dre 
 
Eleverne har fri som sædvanligt  
 

3. Vugge-

stue 

 

Bestyrelsen og ledelsen er blevet kontaktet af Borgerforeningen omkring et 
borgerønske om en vuggestue i Borbjerg, og som borgerforeningen gerne vil 
gå videre med. 
Borgerforeningen har indkaldt til et fællesmøde med repræsentanter fra be-
styrelsen, ledelsen fra landsbyordningen, dagplejerne samt dagplejernes le-
der. 



 
Flertallet i bestyrelsen bakker op Borgerforeningen henvendelse og ønsker 
at gå positivt ind i samarbejdet om at ansøge om etablering af vuggestue 
 

4. Regnskab 

2019 

MF fremlagde budgettet 
Der har i 2018 været et faktisk underskud på 1,8% i skoles drift og ligeledes 
et underskud på 6,8% i børnehavens drift. 
Men på grund af tidligere års overførte overskud, kommer landsbyordningen 
samlet ud af 2018 med overskud. 
Bestyrelsen har udtalt bekymring om det faktiske underskud på drif ten, og 
der arbejdes videre på at klarlægge årsagen. 
Vi skal ligeledes være opmærksomme på, at de beløb vi får i støtte til en-
kelte elever bortfalder, når eleverne ikke længere går på skolen 
 

5. Projekt 

Sogne-

gård 

Vi er blevet anbefalet, at køre det som to projekter, projekt Sognegård og 
projekt udvidelse Kultur og Firtidscentret. 
Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal holde politikkerne ved ilden: 
Lene P og Martin  

 

6. AULA Skal afløse Skoleintra  
Lene, Helle og Martin var til møde vedr. AULA d. 10.1.19 
Info fra mødet samt drøftelse omkring det videre bestyrelsesarbejde om-
kring AULA. 
Debat om info og omfang. 
Skal munde ud i principper for omgang/form osv. for info til forældre . 
Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe – ledelsen melder tilbage. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0 

 

www.aula.dk 

 

 

7. Nyt fra 

bestyrel-

sen og 

kontoret 

Bestyrelsen: 
Fællesforum på både dagtilbuds- og skoleområdet står stille 
 
Kontoret: 
Indskrivning 2019 – der starter 18 børn 
Fælles Ejendomscenter – vi ønsker: nyt indgangsparti – nyt loft i gymnastik-
salen og i klasselokalerne,  
Reklamere for E-sport – bestyrelsen afslår  
Musikfly – tilpasse musikundervisning anno 2019 – på tværs af årgange og 
med forskellige tilbud  
Skoleåret 2019/20 - udsat 
Samarbejde med borgerforeningen – forslag om at mødes et par gange om 
året – Helle O. og Martin – Helle finder dato. 
DUÅ vejledning – børnehavnen har haft besøg af DUÅ vejleder, der har givet 
hele personalet DUÅ vejledning ud fra så videoer fra hverdagen. 
Erhvervspraktikant i børnehaven. 
Børnehaven og ressourcecentret. Vi har fået ny psykolog tilknyttet, som 
fremover deltager på ressourcecenter møderne. Børn fra børnehaven kan 
også ”vendes” på møderne. 

https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0
http://www.aula.dk/


 

Lene N tager brød med til næste møde 

Pædagogmedhjælper. Emma stopper d. 22.3. Vi overvejer at ansætte en vi-
kar frem til sommerferien, da der vil være flere at vælge imellem til august.  
Samarbejde med bestyrelsen i Skave – Lene P og Martin  
…det hele… - visionsgruppen gør det færdigt  
 

8. Evt.  

9. Kom-

mende 

møder 

Overgangen fra børnehave til skole – senere 

Gennemgang / nye principper – senere 
Kostpolitikker – Bh, SFH, Skolen – landsbyordningen – senere 
Princip – lektier i ferien (MF) 

Forældresamarbejde – senere (AULA) 
Motorikprojekt - Februar 
 

Igangværende arbejdsgrupper: 

 

Vision: Bent, Janni, Anette, Lis og Martin 

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


