
Bestyrelsesmøde                                                            

 
29. oktober 2019 kl. 17-20 i personalerummet  

 

 
Deltagere:  
Elever: Emma Hougaard Jepsen (næstformand elevråd), Aya Thomsen (formand elevråd) 
Forældre: Ane Søndergaard, Maria Camilla Storm, Camilla Mehl, Katrine Vind, Rasmus Hansen, Thøger Terp (næstformand), Line 
Vindum Mikkelsen, Anne Cathrine Viuff (formand), Tove Zacher, Florence Marie Bedoin (suppleant) 
Medarbejdere: Karin Nygaard Jensen, Eva Steensen, Søren Langbjerg 
Ledelse: Claus Ravnsbæk, Lisbeth Munksgaard 
 
Fraværende: Anne Cathrine Viuff, Maria Camilla Storm 
 
 
Dagsorden 
 
 
1. Godkendelse af referat. 

Godkendt 
 

2. Elevernes kvarter  
Eleverne deltager ikke i dette møde 
 

3. Opfølgning fra tidligere møder. Høring. 
- herunder tilbagemelding fra afholdte forældremøder 
God stemning på mellemgruppens møde, forældrene fandt indholdet meningsfuldt. 
Ældste gruppes møde havde også god stemning, og forældre var engagerede.  

Generelt kan det siges, at forældre i børnehuset tog godt imod bestyrelsens punkt og fandt det meningsfuldt 
I 3. klasse brugte de 50 min på bestyrelsens punkt bl.a. snakkede de om børnegruppens brug af sociale medier, den ekstra 
tid kom p, fordi forældregruppen var ivrige efter at debattere disse ting. 
Alt i alt har det været overvejende positivt at bestyrelsen deltog på denne måde. 
En evaluering blandt personalet finder sted i PR til januar. 
 

4. Ny formand for bestyrelsen. Beslutning 
Anne Cathrine Viuff ønsker af arbejdsmæssige årsager at træde ud af bestyrelsen og posten som formand ved udgangen af 
november 2019. 
Næstformand Thøger Terp vil gerne varetage posten som formand frem til august 2020. Der er bestyrelsesvalg i april 2020, 
hvorefter der vil være valgt en ny bestyrelse, som skal konstituere sig på første møde efter sommerferien. 
Vedtaget 
 

5. Budget 2020. Bilag udsendes hurtigst muligt. Orientering høring 
Forventet gennemgang af budgetforslag vedr. Børn og Læring. 
Drøftelse af konsekvenser for Thorsager Skole og Børnehus. 
I budgettet er der ikke så mange besparelser, som der var lagt op til i forslaget. Svært at sige noget om de konkrete 
konsekvenser for Thorsager Skole og Børnehus endnu. Daginstitutionen bliver ikke ramt. Juniorklub fortsætter med den 
eksisterende budgetramme. 

 
6. Aula. Bilag 1-2. Høring og beslutning.  

Hvordan opleves opstarten med Aula fra et forældre-, medarbejder- og ledelsesperspektiv? 
Princip for kommunikation er revideret i forhold til overgangen fra Forældreintra til Aula.  
Vi har kun haft få henvendelser fra forældre, der havde problemer.  Blandt medarbejdere opleves der ikke den store 
frustration. 
Vi har brug for oplysning om Tabulex til forældre. 
Informer forældre om hvad der skal ophøjes til personfølsom besked 
Vi undersøger om der kan være op til 4 forældre på et enkelt barn i Aula 
Ændre mail til besked i princippet 

 
7. Trivselsmåling 2019. Bilag 3+4. Orientering og beslutning.  

Lærere og skolepædagoger har drøftet trivselsmålingerne og sammen fundet de områder, som de vil undersøge 
nærmere/arbejde videre med i de enkelte klasser. Ledelsen afholder møde med alle klasseteams om trivsel og 
forældresamarbejde i løbet af efteråret. 
Hvad bliver bestyrelsen optaget af? Hvad glæder og hvad undrer? 
Bestyrelsen er glade for resultatet af målingen 
Bestyrelsen påpeger at måling er diffus og aldrig kan stå alene. Angiver pejlemærker. 
Bestyrelsen har undret sig over at børn føler sig ensomme og bange for at blive grinet af. Der arbejdes med det. LM 
fortæller, at der en forbedring på disse områder siden sidste måling. 
 
 



8. Overgange børnehave – skole. Bilag 5. Beslutning 
Syddjurs Kommune har udarbejdet en procedure for overgang fra børnehave til skole, som vi har tilpasset vores virkelighed 
i Thorsager Skole og Børnehus.  
Vedtaget 
 

9. Fælles forældremøde. Beslutning. 
Bestyrelsen ønsker at sætte kommunikation på dagsordenen. Komplekst og rækker vidt omkring. Bestyrelsen vil gerne 
involvere forældrene f.eks. på fælles forældremøde. 
Temaet kommunikation tages op som indsatsområde i kommende skoleår. Vi tager fat på planlægningen i foråret.  
 

10. Legeplads. Orientering og høring 
Legepladsen sorterer nu under team ejendomme. Skal legepladsen fortsat have en fast plads i bestyrelsens årshjul? 
Vi beholder legeplads(udeområder) på årshjulet og kobler det sammen med arbejdsdagen i maj, vi flytter pkt. i årshjulet til 
marts 
 

11. Dialogmøde dagtilbud. Beslutning 
Hvem deltager fra Thorsager Børnehus i dialogmødet tirsdag d. 3. december 16:30-18:30? 
Rasmus, Camilla Mehl, Ane, Kathrine 
 

12. Punkter til kommende møder 
Kommunikations principper evalueres efter opstart af Aula 
Styrkede læreplaner i børnehaven 
 

13. Orientering fra: 
- Ledelse:  
- Formand:  
 

14. Evt.  
 

 
Næste møde: Torsdag d. 28. november 2019 
 
Husk også: 
Dialogmøde skole: 5. november 16:30-18:30 
Dialogmøde dagtilbud: 3. december  
 


