
Bestyrelsesmøde                                                            

 
8. maj 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. 
 
Fraværende: Anne Cathrine Viuff, Thøger Terp, Sofie Baltzer Brinch, Selma Finnemann Ismail 
Mødeleder: Camilla Mehl 
 
Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af referat. 

Referatet godkendt  
 

2. Elevernes kvarter 
Fraværende 
 

3. Opfølgning fra tidligere møder. Høring. 
- herunder evt. nyt fra arbejdsgruppe vedr. indretning i børnehaven 
Camilla Mehl, Line og Katrine V er arbejdsgruppe, har haft kontakt til nogle konsulenter,” Rum og Læring”, som er dygtige til 
indretning af daginstitutioner. Det koster 25 000 til at starte en proces op med inspiration. Processen med at udvikle på 
indretning skal ikke ses som kritik af børnehaven, men som at gøre godt bedre, at hæve barren. Arbejdsgruppen arbejder 
videre evt. studiebesøg i børnehave, som har samarbejdet med Rum og læring og med at undersøge muligheder for at søge 

fonde.  
Børnehuset arbejder ligeledes løbende med indretning og styrkede lærerplaner i projektet ”Faglige Fyrtårne”. Lige nu er der 
fokus på spisepladsen.  
Der er netop gennemført ledelses- og trivselsevaluering samt fysisk APV og indretningen i børnehaven bliver også en del af 
det op følgende arbejde. 
 

4. Skoledagen i kommende skoleår. Bilag 1. Beslutning 
Ledelsens oplæg til ny skoledag har været drøftet blandt medarbejdere og i bestyrelsen og der er nu udarbejdet en ny 
model. 
Revideret model med pause om formiddagen er vedtaget.  
 

5. Skoleårets planlægning. Orientering.  
Orientering om status på arbejdet med skoledagen, fagfordeling, skemalægning, skolefest m.m. 
Lisbeth orienterede om status 
 

6. Inspirationsfolder til klasseforældreråd. Bilag 2. Beslutning 
Evt. revidering af inspirationsfolderen til forældrerådene. 
Mindre ændringer og tilføjelser. Den skal fremover sendes til forældre inden forældremøder. 
 

7. Fordeling af kontaktforældre. Beslutning 

 
Vuggestue: Rasmus, Camilla M 
Yngste: Ane 
Mellem: Katrine, Tove, Ane 
Ældste: Camilla 
0: Camilla S, Camilla M, Ane 
1: Tove, Rasmus 
2: Katrine 
3: Camilla S, Rasmus, Anne Catherine 
4: Camilla M 
5: Thøger, Anne Cathrine 
6: Thøger, Anne Catherine 
 
Oversigten tilrettet jvf. Ovenstående. 

 
8. Overgange og forældremøde i ældste gruppe. Bilag. Beslutning 

Handleplanen for overgange er blevet revideret, og der er nu forventning om, at vi afholder et forældremøde for nuværende 
ældste gruppe inden sommerferien. 
Vil bestyrelsen deltage i dette møde? I givet fald hvem? Hvornår skal mødet afholdes? 
Bestyrelsen ønsker ikke at deltage i dette møde. 



9. Punkter til kommende møder 
Nationale test. Evt. oplæg fra vejledere 
 
Kalender for møder i kommende skoleår. Udkast på næste møde 
Ledelses- og trivselsevaluering. Er formentlig på dagsorden til august, eller september 
Ønske om at den styrkede læreplan skal behandles i bestyrelsen 
Kommunikations principper evalueres efter opstart af Aula 
 

10. Orientering fra: 
- Ledelse:  
FI udvalget har valgt at sende forslag om besparelser i indeværende skoleår, til beslutning hos byrådet d. 29. maj 
FI udvalget har valgt at sende forslag om takst forhøjelser på SFO området, fra næste skole år til beslutning d. 29. maj 
Der ansat ny servicemedarbejder Bjørn  
- Formand:  
Intet at bemærke 
   
 

11. Evt.  
Medarbejderne var rigtigt glad for kagerne, som bestyrelsen serverede og de pæne tanker der fulgte med. 
 Ønske om et lege udekøkken, der kan etableres på næste arbejdsdag 

 
Næste møde: Torsdag d. 6. juni 2019 kl. 17-20. 
 

Husk også: 
 
Dialogmøder skole:  
11. juni 16:30-18:30. Dette møde erstatter tidligere Skoleforum. Alle medlemmer er inviteret. 
5. november 16:30-18:30 
 
Dialogmøde dagtilbud:  
20. juni 16:30-18:30 
1. oktober 16:30-18:30 

 


