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Mødedato 

02.10.2019 

Mødested/lokale 

 

Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet senest kl. 

20 
Deltagere  

Fællesbestyrelsen 
Fraværende 

Laust, Kenneth, Rikke . 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

1 Nyt fra elevråd 

- Præsentation af elevrådet. 

- Elevrådet har været til elevrådsdag på Hellebjerg. Der blev 

snakket om klima og bæredygtighed. 

- Elevrådet vil gerne have en klima uge. 

- Elevrådet skal deltage i et klimamøde i Hedensted kommune i 

2020. 

- Elevrådet mødes hver 2. måned forud for bestyrelsesmødet. De 

laver et årshjul med deres forskellige ideer de gerne vil have i løbet 

af året. 

 

O 

2 Nyt fra jubilæumsudvalg 

Vi har mange tiltag – og de begynder at falde på plads. 

Der er opslag ude på facebook om at sætte x i kalenderen. 

Der bliver lavet skilte til byen. 

 

O 

3 Lær Med Familien (LMF) 

Herunder udarbejdelse af principper for lær med familien. 

Belinda med kollega kommer og fortæller om lær med familien  

for medarbejderne den 13. nov. 2019. 

Der laves et udvalg bestående af Lars, Jacob, Kenneth spørges om 

han vil være med. 
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4 Nyt fra bestyrelsen 

- Dagtilbud var til dialogmøde – med brobygning og feriepasning 

på programmet. 

- Kortlægningen kører på sidste vers, så Hedensted kommune 

arbejder på at finde en anden mulighed for at kortlægge dagtilbud 

og skole. 

- Lærernes dag er den 5. Okt. Det skal i årshjulet. 

 

O 
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Nyt fra medarbejderne 

- 0. klasse har lavet sprogvurdering og den ser rigtig fin ud. 

- Børnehavens aktivitetsudvalg har sørget for, at vi får besøg af en 

slangetæmmer – der kommer den 28.okt.Vi har inviteret de lærere 

og elever fra skolen, der gerne vil over og se. 

 

Nyt fra ledelsen 

Skole: 

- Samarbejdsaftale med Løsning skole. De har lavet 3 dage med 

eleverne herfra. Skoleleder og formand kommer med på næste 

bestyrelsesdage. 

- Økonomi. Skolen har et underskud på 1.000.000 kr. 

- De nye børnetal viser, at Ølsted stiger i børnetal de kommende år. 

- Bordtennis klubben har for lidt lys i hallen – så der skal nyt lys 

op. Der bliver arbejdet på at få det lavet. 

 

Børnehaven: 

- Vi holder forældremøde den 24. okt. og regner med, at Laust 

kommer med en årsberetning fra Bestyrelsen. Vi skal have et 

dialogspil, hvor forældrene får mulighed for at komme lidt i dybden 

med nogle af de udsagn, som de har svaret på i kortlægningen. 

- Vi er nu oppe på 42 børn og vi har et stigende antal næste år. 

 

5 Julemarked 

Søndag den 17. nov. 2019. Bestyrelsen skal have 3 meter stand. 

Bestyrelsen laver 2 bage aftener, den 12. nov. og 14.nov. fra kl. 

17.30-20.30. SFO laver bolsjer, slikkepinde, marmelade.  
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6 Evaluering af forældremødet 

Et godt koncept, at man både som forældre og personale kun skal 

afsted én aften. Tilbage melding fra forældre er, at det har været 

nogle gode møder. 
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