
 

Ølsted Skole, Børnehave og SFO   
 

 

Kirstinelundsvej 9 Ølsted 8723 Løsning, Tlf.:79 74 12 20 – Fax: 75 65 25 62 

  
 

Mødedato 

29. august 

Mødested/lokale 

Personalerummet, Ølsted Skole 

Mødet påbegyndt kl. 

17:00 

Mødet afsluttet senest kl. 

20:00 
Deltagere  

Bestyrelsen 
Fraværende 

Jacob. 

 

    

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 

 

2.  Nyt fra elevråd 

 

 Elevrådet tager på kursus den 21 sep. For at lære, hvad de 

skal/kan i en bestyrelse. 

 

 

3.  Gennemgang af kalender – herunder bestyrelsesmøder 

 Besøgsdagen på skolen bliver flyttet pga. kursus, til fredag 

den 26 okt. 

 Bestyrelsesmødet den 3/10- flyttes til 10/10 pga. 

forældremøde. 

 Nyt: fællesmøder for børnehave og skoles personale 4 

gange årligt. 

 Julemarked søndag den 18/11. 

 

O,B 

4. Principper for klassekasser – indledende drøftelse 

 Fællesbestyrelsen laver en anbefaling. 

 

D 

5. Forældremøde og bestyrelsens årsberetning i hhv. skole og 

børnehave. 

 Skolen har fælles forældremøde den 12. sep. Samme 

koncept som sidste år – 18.15 fælles for hele skolen. 3 

klasser før og 3 klasser efter. 

 Børnehavens forældremøde er den 3. okt. Her kommer 

sundhedsplejersken og taler om kost – Tale høre konsulent 

taler om børns sprog og vigtigheden af at læse med børnene. 

 

D 
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6. Nyt fra  

Bestyrelsen 

 Møde i Hornsyld - intro til nye 

bestyrelsesmedlemmer. 

 Skolefoto, Jørn Alsted 

 

 

- Medarbejdere 

 SFO - nye aktiviteter, lidt mere grove aktiviteter, så 

som udeværksted og store spil lavet i træ. 

 Skole - godt gang i det nye Active Floor. Vi har fået 

nye måtter med billeder og udsagn om det at være 

en god ven. Vi tænker, at de skal være der i en 

periode.  

 Justering af timeplan - for kort middagspause.  

 Børnehaven: 

Kort om aktiviteter i dagligdagen. 

Sommerfest torsdag den 6. sept. med fællesspisning. 

 

- Ledelse 

- I børnehaven er der kommet den nye styrkede læreplan -

som er en ny lovgivningsmæssig ramme, der skal sikre 

kvaliteten i de danske dagtilbud. Vi skal indenfor 2 år have 

lavet vores læreplan, som grundlag for det arbejde, vi laver i 

Børnehaven. 

Fredag den 7. sept. er der tilsyn fra Kommunen. 

Kommende skolebørn starter 1.januar, 3 dage om ugen fra 

kl. 7.30 - ca kl.13/14, i solsikke lokalet og fra 1. april er de 

Solsikker. 

 

- Skolen er kommet godt i gang, er dybt taknemmelig over at 

have fået Active floor. 

- Der er i år blevet rokeret lidt rundt på hvilke lærer, der 

dækker de forskellige fag, dette er gjort ud fra tanken om, at 

vi bruger folk til det, de er bedst til. 

  

O 

7. Økonomi: 

Vi har et underskud pga. segrerede børn. Lars vil besøge de 

skoletilbud, som de segrerede børn går på.  

  

O 

8. Principper for brug af mobiltelefoner 

 Princippet rettes til godkendt. 

 Mobiltelefoni og social medie strategi lægges på intra.  

D,B 



 

Ølsted Skole, Børnehave og SFO   
 

 

Kirstinelundsvej 9 Ølsted 8723 Løsning, Tlf.:79 74 12 20 – Fax: 75 65 25 62 

Eventuelt – 

meddelelser 

 

  

Punkter til 

næste møde  

Ting til julemarked.  

 

 


