
 

 

 

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 
Torsdag den 24/11 kl. 19:00 

Mødeleder: Lene P., formand 
Referent: Lene B. J. 
Afbud: Anni og Mette B. 
Forplejning: Mette P  
Dagsorden Referat 

1. 
Info/ drøftelse af hverdagen i LBO - nye 
tiltag/ændring i praksis/ny 
struktur/aktiviteter/oplevelser 
 
Elevrådet:  
 
 
 
Børnehaven:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolen:  
 
 
SFO:  

 

 
Tema:  
Børnehaven og SFO - Vi tog en rundvisning 
 
 
Elevrådet arrangerede en god afslutning for Martin. 
Nu er de gået i gang med at arrangere juleafslutningen d. 
21.12.  
 
Det er netop i dag blevet vedtaget, at der skal oprettes 
en vuggestuegruppe i børnehaven pr. 1.2. med plads til 
8. børn.  
Pædagogisk assistent i praktikant fra november og frem 
til sommerferien 23.  
Forældretilfredshedsundersøgelse - 34 ud af 44 forældre 
har svaret. Resultatet fremlægges på kommende 
bestyrelsesmøde. 
December måned med mange aktiviteter.  
 
Klippeddag d. 25.11. og fælles afslutning i hallen d. 
21.12. 
 
December måned med mange aktiviteter  

2.  
Nyt fra bestyrelsen: 
 
Post/henvendelser 
Emner der ønsker belyst/drøftet 
Arbejdsgrupper 
Indsatsområder/Fly (bestyrelsen) 
Tema - inspiration/udvikling 
 

 
 
Henvendelse fra skolebestyrelsen ved Mejrup Skole der 
ønsker et samarbejde med Borbjerg og Skave Skole 
omkring overgangen til Mejrup Skole.  
Fællesbestyrelsen vil gerne deltage.  
 
Evaluering af ansættelsesproces for ny skoleleder. 
Det har været et godt forløb, godt tilrettelagt og trygt 
med skolechefen for bordenden.  



 

 

7. 

Evt. 

 

 
Forespørgsel fra personalet i børnehaven: 
Børnehaven havde d. 15.11. besøg af en fotograf, der tog 
portræt og gruppebillede af børnene. Børnehaven har de 
sidste par år været uheldig med valg af fotograf, og det 
har givet en del ”bøvl” for børnehaven. Er det et stort 
ønske for forældrene, at børnene bliver fotograferet?  
Vi tager emnet op på forældremøde i bh.  
Forslag om at prøve PhotoCare Holstebro næste år.  
 

8. 

Kommende møder 

 

Mødet d. 13.12. aflyses. 
Fællesbestyrelsesmødet i januar flyttes til d. 12.01. kl. 
18.30 - Nytårskur og velkommen til ny skoleleder.  


