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Mødedato 

19.06.2019 

Mødested/lokale 

 

Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet senest kl. 

20 
Deltagere  

Fællesbestyrelsen 
Fraværende 

Heidi J., Jacob  

 
 

 

 

 
  

 

 

 

1 Nyt fra elevråd 

5. klasse ønsker sig nye stole-  ingen planer om at udskifte. 

6. Klasse vil gerne have reparation af tagene på cykelskuerne, det 

regner ned. Piet sættes på sagen. 

Aften arrangementet på mellemtrinnet gik fint- alle hyggede sig. 

Vil gerne have en ny aften på et tidspunkt. 

Der gives grønt lys herfra til at lave et nyt arrangement. 

 

O 

2 Nyt fra jubilæumsudvalg 

Åbent hus kl.13-17 på dagen. Der meldes ud på Facebook 

Lars kontakter kultur og fritid for evt. økonomisk støtte  

 

 

O 

3 Samarbejdet med lokalsamfundet, herunder uddeling af 

invitationer fra de lokale foreninger.  

Bestyrelsen finder det naturligt, at lokale foreninger kan dele deres 

informationer og flyvers ud her på skolen og i børnehaven.  

 

O 

4 Økonomi 

Vi kom ud med skindet på næsen – og fik hjælp fra Kommunen. 

Vi forventer også at gå ud med et underskud igen i år. 

 

O 

5 Godkendelse af skema for næste skoleår 

Skemaet er godkendt. 

 

O,D,B 

6 Nyt fra Bestyrelsen: 

Jacob var til et ekstra ordinært dialogmøde, om normering. 

Der kom ikke nogen lovning på noget – men en god stemning. 

 

O 
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Laust gav referat fra mødet om Fælles om børn i dagtilbud, og 

borgermødet om mangel på pladser til dagplejebørn. 

 

Nyt fra medarbejderne: 

SFO: Feriepasning. Vi er udfordret af, at børnene bliver meldt til 

og ikke kommer. Derfor har vi lavet et skriv, hvor vi opfordrer til at 

forældrene lige tjekker om de rent faktisk kommer. 

 

Forældrekaffe i SFO ikke fast – men ved særlige lejligheder.  

Rynkebyløb- kritik af der er for meget donation, derfor til debat. 

Det er anonymt, hvor meget man giver – fokus på børn hjælper 

børn. 

Vi deltager stadig i Rynkeby.  

 

Nyt fra ledelsen 

Skolen: Vi har fået vores egen sang, skrevet af Anette Prehn og 

Kristian Enevoldsen.  

 

Der er kommet en ny lovgivning vedr. ulovligt fravær fra skolen. 

Hvis et barn har mere end 7% fravær i skolen skal det indberettes 

og man mister børnechecken. Det opgøres kvartalsvis.  

 

Skolens udviklingsplan: Bliver præsenteret. 

 

Børnehaven: 

Udviklingsplan præsenteret. 

Børneantal en del nye børn 40. 

Sommerfest den 29. aug. 2019. 

 

Tilsynsrapporten for Ølsted Børnehave vil blive lagt ud på 

Hjemmesiden. 

 

7 Evaluering af skolefest 

Vi manglede en flødebolle kaster. 

Lave en mindre menu i boden. Diskotek på mellemtrinnet. 

Festen skal afkortet med ½time. 

Møder kl. 9.00 dagen efter. 

 

D 

8 Mødedatoer 2019-2020 

28/8-2/10-20/11-5/2-1/4-3/6 

 

 

Meddelelser 

 

Kalender sendes med ud. 

Der er forældremøde på skolen 4. september 2019. 
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