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Mødedato 

28.08.2019 

Mødested/lokale 

 

Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet senest kl. 

20 
Deltagere  

Fællesbestyrelsen 
Fraværende 

Trine, Laust. 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

1 Nyt om elevråd 

- Der er valgt nyt elevråd – de har fået informationer om, hvad et 

elevråd kan. 

Daniel 6.kl. formand  

Noah 5 kl. næstformand 

Victor 5 kl., Tobias 6 kl., Sille og Sofie 4.kl. 

- Daniel præsenterer det nye elevråd til morgensang fredag. 

- De har mange nye ideer. Bl.a. trivselsaften først på året. 

Elevrådet tager til elevrådsdag 2. okt. 

 

O 

2 Nyt fra jubilæumsudvalg 

Der er ved at være styr på det – mad og musik er på plads. 

 

O 

3 Lær Med Familien (LMF) 

- Personalet er blevet indført i Lær med familien – vi har hyret 2 

personer der kommer og fortæller om det den 11.sept. 

- Bestyrelsen laver et princip på Lær med familien, der dækker 

både skole og børnehave. 

 

O 

4 Nyt fra Bestyrelsen: 

Dialogmøde for Dagtilbud – mandag den 2. sept. Jacob og Lone 

deltager. 

 

Nyt fra medarbejderne: 

SFO:  

Vi har bedt om kosteskafter til et kæmpe mikado spil - der er lavet 

en forespørgsel til Funder om kosteskafter. Vi har fået 

kosteskafterne. 

 

 

 

O 
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Skole: 

- Er kommet godt for start. 

- I 0.A har de indført et nyt morgenritual. En måde at hilse på. 

- Der er hængt forskelligt matematik op rundt på skolen for at 

skabe interesse. Det skiftes ud løbende. 

- Vi fortsætter med forældrefiduser, i alle klasser. 

 

Børnehaven: 

Vi har vores årlige sommerfest – der er forskellige aktiviteter, hvor 

børn og forældre er aktive sammen. Vi slutter af med at  

spise sammen i årgangsgrupper. 

 

Nyt fra ledelsen: 

Skole: 

- T3 – starter i uge 38 - og slutter i uge 41, for at få alle forældre til 

at svare på spørgeskemaet, laver vi en konkurrence med præmie til 

den klasse, der har flest forældre, der svarer. 

Besvarelserne er vigtige, da de giver ledelsen et praj om, hvor det 

går godt og hvor der evt. skal sættes ind med nye tiltag. 

  

- Internat gik godt – vi hørte om Lær med familien - om Relationer 

og hjernens udvikling, og Aktionslæring. 

- Der vil i dette skoleår komme en aften om ordblindhed for 

forældre til ordblinde elever. 

- Vi har fra forvaltningen fået at vide, at vi skal holde igen med 

udgifterne. 

- Som noget nyt er ledermøderne i kommunen blevet fælles for 

skole, dagtilbud, familieafd. og sundhedsplejerskerne – det giver et 

kendskab til hinanden og hinandens arbejdsområder, hvilket på sigt 

gerne skulle give et bedre samarbejde. 

 

Børnehaven: 

- Her starter T3 også i uge 38. 

- Lone er lige nu på diplom i Faglig ledelse, Evalueringskultur og 

Kvalitetsudvikling i dagtilbud, sammen med de andre 

Dagtilbudsledere. Diplomuddannelsen er et ledelsesredskab i 

forbindelse med den nye styrkede læreplan. 

- Ølsted Børnehaves læreplan skal vi i gang med den 7 sept.– den 

skal være færdig i januar 2020. Og på et tidspunkt vil I som 

bestyrelse blive inddraget. 

- Vi afholder forældremøde den 24.okt. fra kl. 18.30 – 20.00. Her 

vil vi lave et dialog spil som handler om dagligdagen i Børnehaven. 

 

5 Konstituering – henviser til mail fra Peder 

 

O,D,B 
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Ny formand fra d.d. er Laust Bjerg – Næstformand Jacob 

Sønderskov Carlsen. 

Peder bliver siddende til næstkommende valg. 

 

6 Fælles forældremøde 4. september. 

Vi skal have en formandsberetning, Peder og Laust laver den. 

 

D,B 

7 

 

Lektier i ferier i løbet af skoleåret. 

Da friheden ligger i skolens undervisningstid, er det forældrenes 

ansvar at følge op på den undervisningen, der har fundet sted. 

 

D 

8 Punkter til næste møde: 
- Lær med familien Opfølgning.  

- Forældremødet. 

- Jubilæum. 

- Julemarked. 

 

 

 

 


