
Bestyrelsesmøde                                                       

 
16. april 2020 kl. 17-20 i personalerummet  

 

 
Deltagere:  

 
Forældre: Ane Søndergaard, Maria Camilla Storm, Camilla Mehl, Katrine Vind, Rasmus Hansen, Thøger Terp (formand), Line 
Vindum Mikkelsen, Tove Zacher, Florence Marie Bedoin. 
Medarbejdere: Karin Nygaard Jensen, Eva Steensen, Søren Langbjerg 
Ledelse: Claus Ravnsbæk, Ole Bønke 
 
Fraværende: fuldtallig 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af referat. 

er ikke medtaget, så derfor ikke godkendt, udsættes til næste gang 
 

2. Indbyrdes præsentation af hhv. bestyrelsesmedlemmer og konstitueret leder 
Kort runde 
 
 

3. Foreløbig status på opstarten 15/4 
Medarbejderrepræsentanter og ledelse giver kort status over tankerne bag opstarten og indtryk fra de første to dage.  
Bestyrelsen bidrager med et forældreperspektiv. 
Bhv. Det har været en god opstart, men med mange justeringer, som erfaring har skabt, udfordring omkring solcreme 
Skole: Nødundervisningen er kommet godt i gang, lærere og skolepædagog har lidt flere konfrontationstimer. 
Et ønske fra bs at skolen har en tydelig kommunikation, og de enkelte klasser skriver til forældre. 
Bs ønsker at fjernundervisningen, bliver evalueret, hvad kan målet være, hvordan kan det sikres  at kvaliteten af 

fjernundervisningen er ensartet og har et passende niveau, kan der evt. laves diff. Undervisning. 
Bs ønsker også at forældrenes stemme bliver hørt i evalueringen. 
Bs ønsker at anerkende de ansatte i Thorsager skole og børnehus indsats her under Corona krisen, ved at bs kommer med 
noget friskbagt brød, der kan tages med på weekend. 
 

4. Valg til bestyrelsen. 
 
Nedenstående er det oprindelige oplæg til punktet – men vi skal drøfte en alternativ tidsplan og praktisk ramme i forhold til 
de gældende restriktioner vi er underlagt. 
 
”Bilag 1+2. Beslutning 
Der er valg til bestyrelsen i april og forberedelserne skal i gang. 
Beslutning om antal forældrevalgte i bestyrelsen. Vi er 9, men det kan ændres til 7 jf. bilag 2, side 13. 
Fastlæggelse af datoer for valglister, opstillingsmøde m.m. jf. bilag 1 
Information til forældre om hvorvidt nuværende repræsentanter på valg ønsker at genopstille, jf. bilag 1? 
Nedsættelse af valgbestyrelse.” 
 

5. Kvalitetsrapport 
Har bestyrelsen nogle kommentarer, ift. et høringssvar, kan de sendes til Ole i uge 17 

6. Ansættelse af ny distriktsleder. 
 

Foreløbig status omkring processen – herefter bliver der afsat tid til, at bestyrelsen forsætter arbejdet med at definere 
ønsker og profil i forhold til ansættelse af kommende distriktslederleder. Det færdige dokument indsendes til HR afdelingen. 

 
 
7. Evt.  
8. vigtig at vi giver et høringssvar på det ny åbnede budget.  

Vigtigt punkt til kommende møde, indretning af børnehave, men det skal først på p-møde i børnehave.(Martin har et oplæg) 
Opsamling på bs arbejde/punkt på forældremøder omkring trivsel og forældres rolle og hvordan kommer vi videre til næste 
år 

 
 
 
 

Næste møde: Mandag d. 18. maj 2020 


