
Bestyrelsesmøde                                                            

 
4. april 2019 kl. 17-20 i personalerummet  

 

 
Deltagere:  
Sofie Baltzer Brinch (næstformand elevråd), Selma Finnemann Ismail (formand elevråd), Ane Søndergaard, Maria Camilla Storm, 
Camilla Mehl, Katrine Vind, Rasmus Hansen, Thøger Terp, Line Vindum Mikkelsen, Anne Cathrine Viuff, Tove Zacher, Mona 
Vinther, Eva Steensen, Søren Langbjerg, Claus Ravnsbæk, Lisbeth Munksgaard. 
Afbud:  Rasmus Hansen, Anne Cathrine Viuff 
Pædagog Martin Ogstrup deltager under punkt 3. 
 
Fraværende:  
 
Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af referat. 

 
2. Elevernes kvarter 

Elevrådet deltager ikke denne gang 
 

3. Indretning i børnehaven. Høring 
Børnehuset har gennem det sidste halve år arbejdet med indretningen i børnehuset. Målet har været at understøtte det 
pædagogiske arbejde og skabe mere ro. Bestyrelsen ønsker en orientering om, hvordan det fungerer. Pædagog Martin 
Ogstrup fortæller om principperne og dagligdagen i den nye indretning.  
Martin viste rundt og fortalte om tankerne bag indretning.  
Bestyrelsen stiller spørgsmål ved om indretningen er optimal, men tænker, at personalet gør et godt stykke arbejde med de 

muligheder, de har. Forældre og  medarbejder repræsentanter  ønsker, at vi diskuterer videre, måske skal vi bede om 
professionel hjælp til at kigge på indretning.  
Bestyrelsen har  nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder videre. Camilla Mehl, Katrine, Line og Tove er valgt til 
arbejdsgruppen. 
 

4. Opfølgning fra tidligere møder. Høring. 
Intet 
 

5. Evaluering skolefest. Beslutning 
Erfaringer vedr. boderne og samarbejdet med forældrerådene. 
Tidspunk for festen. Flytningen til kl. 18 giver problemer i forhold til mørklægning. Kan festen afholdes tidligere på året? 
Der skal ændres lidt i ordlyden i brevet fra bestyrelsen til forældrerådene, så det ikke lyder som om der et samarbejde 
mellem forældrerådene og bestyrelsen omkring hvilke boder, rådene bestyrer 
Musikken var igen i år god og skabte meget dans blandt børnene, måske lidt for høj, det var svært at samtale ved 
forældrebordene.  
Vi fastholder klokkeslettet, overvejer hvilken uge. 
 

6. Anti-mobbestrategi. Bilag 1. Beslutning 
Færdigt værdigrundlag/antimobbestrategi til vedtagelse. 
Næste skridt i det videre arbejde. 
Godkendt 
Vi starter med sporet bestyrelse i forhold til forældremøder. Der kan bl.a. søges inspiration i ”Fri for Mobberi”. 
Eva kommer med et udkast til en oversigt over, hvad der kan inspirere til bestyrelsens indslag på forældremøder til august 
mødet. 
 

7. Skoleårets planlægning. Orientering.  
Orientering om status på arbejdet med skoledagen, fagfordeling, skemalægning m.m. 
Lisbeth kommer med udspil om hvordan skoledagen kan hænge sammen til næste skoleår, ifht den ny skolereform 
Det ligger dog fast, at der kommer en formiddagspause for børnene. 
Fagfordelingen er ikke færdig endnu, skemaet er ikke lagt endnu. 
 

8. Kommunikationsstrategi. Bilag 2-4. Beslutning 
Efter sommerferien tages Aula i brug på alle folkeskoler i Danmark. Vi bliver derfor opfordret til lokalt at drøfte og opstille 
principper for den gode skole-hjem-kommunikation. 
Thorsager Skole og Børnehus har udarbejdet et princip for kommunikation. Vi skal tage stilling til, om overgangen til Aula 
giver anledning til ændringer i princippet ud over de faktuelle oplysninger i princippet. Syddjurs Kommune har udarbejdet en 
skabelon for arbejdet. Hvordan tænker vi den ind? 
Vi har for nylig udarbejdet princip for den gode skole-hjem-kommunikation, den kræver kun lidt justeringer for stadig at 
være dækkende. Der overveje, om der skal formuleres noget om Facebook i kommunikationsprincippet 

 
9. Punkter til kommende møder 

Nationale test. Evt. oplæg fra vejledere 



Nyt fra arbejdsgruppen om indretning. 
 

10. Orientering fra: 
- Ledelse: Uddannelsesforløb for faglige fyrtårne i børnehuset. 
Faglige fyrtårne et kursus for 5 pædagoger og en leder og handler om implementering af de styrkede læreplaner og skabe 
en evalueringskultur, hvor vi nu kigger på læringsmiljøer som består af indretning og pædagogiske tilgange. 
Vi har haft rotter i pavillonen, måske skal vi kigge på frugtordningen, fordi der er observeret mange huller på legepladsen,  
- Formand:  
Intet at bemærke 
 

11. Evt.   
 

 
Næste møde: Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 17-20. 
 
Husk også: 
 
OBS: Dialogmøde skole: Flyttet til 11. juni 16:30-18:30 og 5. november 16:30-18:30 
OBS: Dialogmøde dagtilbud: 20. juni 16:30-18:30 og 1. oktober 16:30-18:30 
 
OBS: Bestyrelsesmøde i juni er flyttet fra 12. juni til 6. juni. 


