
Bestyrelsesmøde                                                            

 
D.26. august 2020 kl. 17-20 i personalerummet  

 

 
Deltagere:  
Forældre: Kenneth, Camilla Storm, Tove, Cathrine, Ane, Florence, Katrine, Rasmus 
Medarbejdere: Eva, Søren, Karin 
Ledelse: Birgitte, Claus(referent) 
 
Fraværende: Camilla Mehl 
 
Mødeleder: Birgitte 
 
Dagsorden 
 
1. Konstituering 

- intro og velkomst  
 
- konstituering 
Tove valgt som formand 
Katrine blev valgt som næstformand 
- tavshedserklæringer 
Alle forældre medlemmer skrev under, bortset fra fraværende Camilla Mehl 
 

2. Godkendelse af referat fra 16/6 2020. 
godkendt 

3. Fokusområder for skoleåret - Drøftelse/beslutning 

Vi arbejder med at både profil og kommunikation bliver behandlet i samme princip 
- princip for kommunikation. 
Vi mangler Facebook i princippet, måske som en del af profileringen. 
Behandling af billeder skal også behandles.  
Vi skal tage stilling til, om vi ønsker et bredere syn på kommunikation, som en værdibaseret stillingtagen til kommunikation. 
Forældres oplevelser inddrages også. Det skal også handle om, hvordan forældre og professionelle mødes og forventninger 
til hinanden afstemmes. Der skal forventningsafstemmes forældre og personale imellem. 
Princip bør også dække profilering. 
Skal vi være mere præcise på svar tiderne? – (i principper skal der ikke være regler) 
I årshjulet skal dette princip indskrives som et tema, og dato skal sættes for, hvornår det skal arbejdes med. Punkt kan 
hedde: ”hvad har vi behov for af kommunikation”.  
- Profilering af Thorsager Skole og Børnehus blev en del af kommunikationsprincippet.  
 
 

4. Årshjul 20202/21 – bilag: årshjul 2019/20 
- Faste punkter og placering af fokusområder for året. 
Årsberetning flyttes til sidst på skoleåret, stikord flyttes til maj, årsberetning til juni 
På juni mødet bliver bs input til forældremødet, justeret i august bliver medlemmer fordelt på forældremøder, i okt og evt. 
nov. evalueres forældremøderne, skole og dagtilbud hver for sig. 
til august mødet (sidst i august) overvejes høringssvar ifht næste års budget, bs mødet skal ligge efter budget forslag er 
udkommet 
Trafiksituationen skal debatteres på november mødet. 

       Opfølgning på arbejdet med mobbestrategien i januar. 
       Planlægning af vores eget dialogmøde i august. 
      I Marts regnskab og budget. 
      Legeplads og arbejdsdag i februar. 
     Ønsker til kommende tema og fokusområder april. 

Kalender til kommende møder i juni. 
 

5. Skolebestyrelsens deltagelse i årets forældremøder – fordeling 
Forældremøder er datosat: 
0a: 22/9 Kenneth 
1a: 24/9 Cathrine 
2a: 25/8 Tove 
3a: 1/9 (Camilla Mehl) 
4a:16/9 Camilla storm 
5a:17/9 Cathrine 
6a: Kamilla Storm 
Blæksprutten 30. sep. Rasmus 
Søstjernen 30. sep. 
Yngste 8. okt. (Camilla Mehl) 
Mellem 21. sep. Florence 



Ældste 6. okt. Tove 
Vi skal overveje om det er nødvendigt at barbere materialet ned på det enkelte år, så de ikke overlapper hinanden 
Camilla står i parentes fordi det er et forslag. 
 

6. Skolebestyrelsens møde med alle forældre/forældreråd 
- beslutning om hvorvidt mødet skal være med alle forældre eller kun forældreråd 
- beslutning om, hvilken information, der skal bringes videre 
Mødet skal være for alle, kan vi ikke afholde det fysisk udsætter vi mødet til næste år 
Temaet på dialogmødet er kommunikation. 

 
7. Nyt fra udvalg 

- trafikudvalg 
- udvalg til ansøgning om puljemidler til indretning af fysiske rammer i Børnehuset 
- andre udvalg 

 
Pulje udvalg: vi har fået 40 000 til en lavu nede ved åen, Katrine starter arbejdet op med at bygge den til september. 
Katrine spørger, om der er flere der vil være med i fondsudvalg, som søger penge til at forbedre institutionen. Ane og 
Camilla M vil gerne være med. 
 

8. Orientering om budgetforslag - budget 2021 – v/Birgitte 
- herunder drøftelse om evt. høringssvar 
Bestyrelsen laver høringssvar omhandlende vuggestuealderen, stigning af prisen for klubtilbud i 2020 og omkring sænkning 
af tildeling pr. elev i skolen 

 
9. Skolebestyrelsens deltagelse i dialogmøder i efteråret 

- dialogmøde F & I/skoler: tirsdag 10/11 kl. 16:30-18. 
- dialogmøde F & I/ dagtilbud: tirsdag 8/9 kl. 16.30-18.00  

Vi har et dialogmøde den 8. september mellem Bestyrelserne på dagtilbudsområdet og det politiske udvalg. 
 
I den forbindelse efterspørger udvalget eventuelle dagsordenpunkter fra bestyrelserne.  
 

- Hvem deltager? Forvaltningen foreslår leder + formand og 3 forældrebestyrelsesmedlemmer 
 
 
Kathrine, Tove i dagtilbud 
Kathrine, Tove og Camilla Storm i skole 
 

 
10. Ipad i SFO om onsdagen – Drøftelse 

Udsat  
 

11. Punkter til kommende møder 
- læreplans temaer(dagtilbud) 
Udsat 
 

12. Orientering fra: 
- ledelse 
Maria Ragnhof Fisker er langtids sygemeldt, vi har ansat en midlertidig vikar fra uge 36. 
Der kommet nye retningslinjer omkring covid-19; Børn og personale må nu vende tilbage til institutionen, når de er 
symptomfrie. De behøver ikke at vente 48 timer efter sidste symptom med at komme tilbage.  
- Forældre: Ingen beskeder. 
 

13. Evt 
Ønske om at morgensang vender tilbage i en eller anden form 
Ønske om at Birgitte finder en måde at præsentere sig for alle forældre i huset. 

 
Datoer: 
Næste bestyrelsesmøde møde: onsdag d. 29/9 2020. 
 
 


