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Mødedato 

10. oktober 2018 

Mødested/lokale 

 

Personalerummet 

Mødet påbegyndt kl. 

17:00 

Mødet afsluttet senest kl. 

20:00 

Deltagere  

Fællesbestyrelsen 
Fraværende 

Laust; Mette;Jacob 

 

 

 

   

 

 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

  

2. Elevråd Daniel og Emilie 

Elevrådet består af 6 elever fra mellemtrinnet. 

Elevrådet har holdt 2 møder. 

De har bl.a. lavet et årshjul. 

De har flg. ønsker: 

- Nye net i basket kurvene – på multibanen. 

- Ny basket kurv ved mellemtrinnet. 

- Salat og sandwich i boden. 

- Fællesskabsdag for mellemtrinnet muligvis også for 

indskolingen. 

Opslagstavle til elevrådet - der er sat en postkasse op til gode 

ideer. 

- Der kommer ny basket kurv efter efterårsferien, og 

nye net. 

 

3. Julemarked Den 18.november. 10-15. 

Der sælges: Syltetøj, bolscher, slikkepinde,  

Der skrives ud til forældre om fælles bagedag til Julemarked. 

Tirsdag den 13.11. 18-20.30 

Opslag på intra. 

Ida køber poser efter aftale med Lars. 

Ida finder pengekasse med byttepenge. 

 

4. Tilsyn i 

børnehaven 

Den 7. september 2018 havde børnehaven pædagogisk tilsyn. 

Tilsynet blev godkendt, Ølsted Børnehave er i en god 

udvikling. Der er gennem en længere periode blevet arbejdet 

med både fagligheden og samarbejdet i personalegruppen, og 

det er tydeligt, at der er sket en udvikling siden sidste tilsyn   

( 2016). 
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Forældrene oplever et godt samarbejde og huset fungerer 

godt. 

Fælles ledelse med skolen giver et godt afsæt for samarbejde. 

Der vil fortsat være fokus på at udvikle samarbejdet, og på 

medarbejder plan. 

Derudover skal der fortsat være fokus på samarbejdet med 

dagplejen . 

5. Nedsætte 

jubilæumsudvalg. 

(40 år 1/12-2019) 

Trine, Heidi, Mette, er startet på udvalget. 

Punktet på til næste gang. 

 

6. Principper for 

klassekasser – 

fortsat.  

Bilag udleveret. 

Vi arbejder videre på princippet. På til næste møde. 

 

7. Anbefaling vedr. 

trafiksikkerhed  
Bilag udleveret  

Bestyrelsens anbefaling skal ligge på skolens hjemmeside. 

 

8. Nyt fra: 

- Medarbejdere 

- Bestyrelse 

- Ledelsen 

Medarbejder: 

0 klasse har sprogvurderet alle børn. Alle er gået igennem 

uden ekstra indsats. 

 

SFO:  

Aktiviteterne tager udgangspunkt i en kompetence fra Klar 

til læring. I denne periode er det vedholdenhed. 

Der arbejdes på at forældrekaffe-konceptet ændres. 

 

Børnehaven: 

Markedsdag med forskellige aktiviteter sammen med 

børnene. 

Vi havde fællesspisning i årgangene. 

 

Forældremøde. Sundhedsplejerske Lisbeth Bruun Andersen 

– om sunde madvaner. 

Janne Nørregaard- tale/høre konsulent talte om sprog. 

Sprogudvikling. 

 

Bestyrelsen: 

Intro for nye skolebestyrelser:  

Det ville have været godt hvis alle havde været med. 

Der havde været nogle oplæg, som gav nogle gode drøftelser. 

Næste gang ligger vi op til at hele den nye bestyrelse skal 

komme. 

Formands dialogmøde – budget blev gennemgået. 
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Den varierede skoledag, principper om bevægelse - den åbne 

skole. 

Der er indkaldt til ekstra dialogmøde vedr. segregerede 

elever, hvor 4 nye modeller omkring tildelingen skal drøftes. 

 

Ledelsen: 

Børnehaven:  

Børnehaven, skolen og dagplejen har fået en donation på 

10.000 til oplevelse for børnene, fra Borgerforeningen. – Vi 

har valgt at skolen finder noget til skolebørnene for 5.000,-. 

Børnehaven og Dagplejen går sammen og finder noget for 

5.000,-. 

 

Læringsledelse – fælles helhedsrapport for hele Hedensted 

kommunes Dagtilbud. 

Kortlægningen fra 2015 sammenlignet med kortlægningen 

fra 2017 viser at Hedensted Kommunes Dagtilbud: 

 Dagtilbudsområdet er i en meget god udvikling med 

god kvalitet. 

 Fremgang på de fleste områder - for nogle områder er 

der stort fremskridt. 

 Forældrenes tilfredshed med daginstitutionerne er 

steget markant. 

 God samarbejdskultur i dagtilbuddene. 

 Børns trivsel og relationer til de voksne, hvor der har 

været en fælles målrettet indsats, her har der været en 

signifikant fremgang fra første til anden måling. 

 

Brobygning 2019: 

Fra januar 2 dage om ugen på skolen. 

  

Styrkelse på tværs projekt. Overlevering fra Dagplejen til 

Børnehaven, med deltagelsen af sundhedsplejersken. 

 

Skolen: 

Lars har haft besøg af Finn Gatten, og vi så på skolen i 

helikopterperspektiv. Tildelingsmodellen kræver, at der skal 

være 20 elever i en klasse, for, at vi har timer/penge nok til at 

drive skole. Derfor går ledelsen i gang med at kigge på 

organisationen.  

 

9. Hvordan 

underviser vi i 

UUV? 

Der er forskellige tiltag. Værksteder der er koblet op på 

dansk og matematik. 

Sociale relationer – fælleskab. 
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Bevægelse/lege 

Bræt spil 

 

10. Økonomi Vi har et stort underskud på segregerede elever – skolens og 

børnehavens drift er god. Vi får hjælp til underskuddet.  

 

 

Eventuelt – meddelelser 

 

Ingen.  

Punkter til næste møde  Julemarked 

 Principper for klassekasser 

 Jubilæum 1/12- 2019. 

 

 

 


