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Mødedato 

03042019 

Mødested/lokale 

 

Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet senest kl. 

20 
Deltagere  

Fællesbestyrelsen 
Fraværende 

Kenneth. 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

1 Nyt fra elevrådet 

De arbejder på at holde en fest for mellemtrinnet en torsdag, og så 

evt. holde fri en fredag. 

Hvis de laver det frivilligt, sammen med lærerne er det ok at holde 

fri fredag. 

 

 

O 

2 Nyt fra jubilæumsudvalg 

Henrik Allerslev vil gerne komme og holde tale. 

Sabrina fra Komediehuset – vender tilbage. 

Der arbejdes på om Grundejerforeningen vil bidrage økonomisk. 

Borgerforeningen og Lokalrådet bliver også spurgt. 

Udvalget mødes inden næste bestyrelsesmøde. 

 

O 

3 Udviklingsplan 2019 

Skolen og børnehaven skal lave en udviklingsplan hvert år.  

I år har vi 3 punkter: Relations kompetencer, Lær med familien,  

VFL samt Den nye styrkede læreplan. 

Alt fast personale skal på internat 16.-17. august 2019 fra kl. 12.00 

fredag. 

Derfor beder vi om hjælp til pasning af de børn, der ikke kan holde 

fri. 

 

O 

4 Økonomi 2018 

Ramme opgørelsen blev gennemgået. 

 

O 

5 Fælles om børn i dagtilbud – orientering og drøftelse.  

Referat fra møde i mandags. 

Fællesbestyrelsen har stor fokus på at dette forsøg bliver gjort 

rigtigt – i fht. samarbejde, lokaliteter, personale.  

O,D 
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Vores intention er, at børn i Ølsted skal passes i Ølsted. 

 

6 Nyt fra Bestyrelsen: 

Dialogmøde – præsentation af den nye chef Marianne Bertelsen. 

Nye Skole dag. Der skal laves hørringssvar til kommunen inden 24. 

maj. Lars følger op. 

God idé, at bestyrelsen laver principper for bevægelse, åben skole, 

varieret skoledag. 

 

Nyt fra medarbejderne: 

Solsikkegruppen er startet op, og de er kommet godt i gang med de 

forskellige aktiviteter. Fokus er på sprog. 

 

Informationer – Vi kan kun melde evt. ændringer vedr. børns 

flytning ud, når vi har fået lov til det af forældrene. 

Besøgsdag på skolen mandag den 8. april kl. 8-14. 

Vi havde fælles fremlæggelse af projekter fra emneugen – idé, at vi 

laver det for forældrene en eftermiddag. 

 

Nyt fra ledelsen: 

 

Børnehaven: 

Information om deltidsplads-modul i forbindelse med barsel. 

Joan nyansat pædagog er startet. 

 

Skole: 

Forslag: 

Lars anbefaler, at §16d træder i kraft på mellemtrinnet. 

Mellemtrinnet – mødetid kl. 8-14 4 dage om ugen og 1 dag kl.8-15. 

Bestyrelsen siger ja. 

1. og 2. klasse skal til Århus og høre symfoniorkesteret onsdag d.8. 

maj 2019. 

 

 

O 

7 Skoleårets planlægning 

Undervisningsministeriet har udsendt ny time-fordelings-plan 

(oversigt over hvor mange ugentlige lektioner, der læses i fagene) 

Det overvejes at begynde sammenlæsning af kommende 5. og 6. 

årgang, da begge klasser kun har 11. elever, og der skal 17 elever 

til, for at tildeling af timer og understøttende tid kan dække 

behovet. 

LM er begyndt på fagfordeling.  

 

O,D 
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Meddelelser 

 

Næste møde: 

Skoleårets planlægning. 

 

 

 

 


