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Mødedato 

06022019 

Mødested/lokale 

 

Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet senest kl. 

20 
Deltagere  

Fællesbestyrelsen 
Fraværende 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

1 Nyt fra elevråd 

Intet nyt - afbud. 

 

O 

2 Nyt fra jubilæumsudvalg 

Heidi har undersøgt at Maria og Tobias gerne vil spille. 

Lennarth vil gerne vise billeder. 

Piet vil gerne spille sammen med nogle flere her fra byen. 

Sabrina Koch og Sofie fra Komediehuset.  

Sara vil gerne stå for maden. Duge og pynt kan vi hente hos Sara. 

Tilmelding via facebook. 

Lars kontakter Præsten. 

 

O 

3 Status på tildelingsmodel: Det bliver model 1 – der arbejdes intenst 

på at finde midler (14 mill.) til at dække underskuddene på 

skolerne. Budskabet er nået frem om, at skoleområdet er 

underfinansieret. 

Udvalget for læring påbegynder en undersøgelse.  

  

O 

4 Økonomi: Der er hjælp forude – men vi afventer lige i nogle uger. 

Oversigt udleveret. 

 

O 

5 Principper for kostpolitik i børnehaven. 

Forslag + folder om inspiration til madpakker og Cafe mad 

udleveret. 

Vi arbejder på at lave en fælles folder, hvor der er en smiley og 

sukkerknalder, som viser sundheden. 

 

 

O,D,B 

6 Nyt fra Bestyrelsen: O 
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Formands dialogmøde 4/3 2019 for Skole. 

Dialogmøde for Børnehaven 1/4 2019. 

 

Nyt fra medarbejderne: 

Skole: 

Netværksmøde fra børnehaveklasselærer – obligatorisk 

ordblindetest skal tages i børnehaveklassen. Det er vores 

læsevejleder der tager testen. 

 

Børnehaven: 

 

SFO: 

 

Nyt fra ledelsen: 

Skole: 

Vi har været fuldtallige i dag – for første gang siden nytår. Tak til 

medarbejderne for slid og sammenhold.  

Vi står lige på trapperne i forhold til skoleårets planlægning. 

Ledelsen tager på arbejdsdøgn 28/2-1/3. Når læring kalder til 

internat den 14.-15. marts, deltager Rikke D, Lone og Lars.  

Der er indgået forlig om ændringer i folkeskoleloven: 

Indskoling skal have 27 ugentlige lektioner (har 30 nu) og det 

bliver muligt at benytte 16B – dvs. nedbringe de ugentlige lektioner 

med op til 3 lektioner på mellemtrinnet, hvis der er 2 lærere i 

klassen i tilsvarende antal lektioner.  

 

Børnehaven: 

Vi har ansat ny pædagog – Joan Bach Sjørslev, hun har 9 års 

erfaring og kommer fra et stilling i Dagtilbud Brædstrup. Joan 

starter 01.03.2019. 

Der mangler pt. dagplejer i Ølsted, jeg har et møde med Søs, leder 

af dagplejen, hvor vi sammen kigger på situationen og på, om vi 

kan hjælpe hinanden. 

Det tages op på næste møde. 

 

7 Opfølgning på seminaret Skole og forældre – d. 2.2. 

Lær med familien var rigtigt godt – vi vil gerne implementere det. 

Vi arbejder videre med det i personalegruppen. 

Vi skal huske, at vi ikke får for mange dage forældrene skal 

komme. 

Bestyrelsen anbefaler, at skolen og børnehaven går i gang med Lær 

i familien. 
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 Næste møde: 
 

 


