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Mødedato 

5. december 

Mødested/lokale 

Personalerummet, Ølsted Skole 

Mødet påbegyndt kl. 

17:00 

Mødet afsluttet senest kl. 

20:00 
Deltagere  

Bestyrelsen 
Fraværende 

 

 

    

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2.  Nyt fra elevråd 

Kommer på skift med på bestyrelsesmødet for at alle prøver. 

Ønsket en opslagstavle –Kommer op i morgen ved døren til 

mellemtrinnet. 

Forslag om frugttræer på legepladsen. 

Trivsel på mellemtrinnet film og gamer aften med mad, spørg om 

skolen vil betale for pizza og – fri dagen efter. (torsdag –fredag). 

Basket kurven er kommet op – der skal bruges basket bolde til at 

spille med. 

 

 

3.  Nyt fra jubilæumsudvalg 

Udvalget har arbejdet med en tanke om åbent hus – 1. dec. 2019 

(søndag) med taler fra lokale. Lokalt islæt. 

Musik, teater, menu alt i 1979. Opsætning af balloner og kæmpe 

kagemand. Mandag 2. dec. gammeldags skole og juleværksteder.  

O 

4. Status på julemarked. 

Hyggeligt med bageaften. 18 til 20. ca.12 familier deltog. Vi 

lægger op til en gentagelse næste år. 

Der blev solgt for ca. 4500 kr. 

Husk 2 borde . 

O 

5. Tilbagemelding fra dialogmøde omkring ny tildelingsmodel 

Der skal laves høringssvar til 24 jan. 

Peder, Jacob, Kenneth og Lars er i udvalg. 

Møde tirsdag den 18/12 kl. 17.00. 

 

O 

 

 

 

 

O 
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6. Nyt fra  

- Bestyrelsen 

- Invitation til seminar Skole og forældre: Fremtidens 

skolehjem - samtale.  

2. feb. i Fredericia. Kl. 9.30-16.00 

Mette, Mette, Rikke, Lars, Lone, Heidi, Peder, Trine og 

Jacob deltager. 

Peder var til foredrag med Søren Lynge – om positiv 

tænkning for unge mennesker.  Uddrag af foredraget kan 

ses på Youtube: Lyngemetoden. 

 

 

- Medarbejdere 

- Børnehaven: Bedsteforældre klippe-dag, en stor succes. 

- Lige nu er det den årlige Juletur med middag på Jensens 

bøfhus. 

- Skolen: Juleklippedag. Stor forkælelse fra forældre med 

morgenbrød, æbleskiver, kage. 

 

- Ledelse 

- Skolen: 

- Bruger meget tid på tildelingsmodellen, Ny chef Marianne 

Bertelsen leder for Læring. 

- Seniorjob Lisa sidder på biblioteket og går til hånde med 

forskellige opgaver. Lisa skal være her i 4 år. 

- Vi har 2 gange om året Matematik dage og LUS dage. Alle 

elever testes, så vi ved hvilket niveau de er på, og hvad vi 

skal arbejde videre med. Det er nødvendig med en god 

udmelding til forældre, inden LUS dagen. Gerne en fælles 

for alle om hvad LUS er og hvorfor vi gør det. Derefter en 

udmelding vedr. den enkelte elev til forældrene. 

 

- Børnehaven: 

Vi har nu 41 børn, vi har fået 2 nye tilflyttere i årgang 13, 

kommende skolebørn – et barn er flyttet fra børnehaven. 

 

7. Økonomi – er gennemgået  

 

O 

8. Årshjul for bestyrelsens arbejde - se bilag. 

Kom gerne med udkast. 

D 

9. Principper for klassekasser 

Se bilag 

Princippet er besluttet. 

D,B 
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Lægges ud på intra. 

 

Eventuelt – 

meddelelser 

 

Udmelding til forældre vedr. børn, der holder på skolen. 

Når vi som skole har en officiel besked fra forældrene, giver vi 

besked til den enkelte klasse via intra. 

 

 

Næste møde  Princip for kostpolitik i børnehaven. 

 

 

 

 


