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Fraværende 

Mette K. 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

1 Nyt fra elevråd 

- Elevrådet fortæller fredag til morgensang om elevtelefonen. 

- Elevrådet vil gerne holde deres trivselsdag en fredag aften 

sammen med forældre. Det er ikke aftalt endnu, men de arbejder 

videre med ideen. 

- De vil gerne have en parkour bane. 

- Der er klima og energi råd, hvor 2 elever fra elevrådet deltager. 

 

O 

2 Evaluering af 40 år fødselsdagsfest (kort) 

En super dag – skulle der ændres noget så en time kortere. 

Vi var ca. 400 mennesker – både gamle elever og ansatte. 

 

D 

3 Lær Med Familien (LMF) 

Pjece uddelt, bruges som udgangspunkt for principper: 

 

Princip for Lær Med Familien.  

Alle børn skal blive så dygtige, som muligt. Derfor er det vigtigt, 

de får mulighed for at tale om det, de er ved at lære. 

For at forældrene kan tale med børnene om det, der sker i skolen, 

må de vide, hvad der sker. Vi vil benytte 3 metoder:  

 Familiens læringsmiljø. Dit barns lærere vil informere dig 

om, hvad dit barn laver og lærer i skole, og hvordan du 

bedst kan støtte.  

 Familieopgaver er små opgaver, som handler om det, dit 

barn er ved at lære. Der laves familieopgaver en gang i 

kvartalet. På den måde har jeres familie noget helt konkret 

at tale med barnet om. 

 Familieferniseringer: En gang om året planlægger eleverne 

en udstilling, hvor de inddrager deres familier i, hvad de har 

lært og hvordan. (opstart skoleåret 20/21) 

 

O, D,B 
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4 Gennemgang af kortlægning (T3) for både børnehave og skole 

Børnehavens kortlægning ser generelt fin ud – der er et par 

fokuspunkter. Bl.a. sprog, kommunikation og forældretilfredshed er 

faldet siden kortlægningen i 2017. Begge områder er i fokus og der 

vil blive arbejdet med det i løbet af året. 

 

Skolen har et meget flot resultat – Ølsted Skole er flere gange top 

score i Hedensted kommune – bl.a. på børnenes trivsel samt støtte 

og interesse fra læreren.  

 

Så alt i alt et meget godt resultat af den sidste kortlægning.  

 

O,D 

 

5. 
Evaluering af opstart på ”årgang 14” (solsikkerne) 

Kort snak om opstart – og informationer. Fokus på hvilket udetøj 

det er nødvendigt, at børnene har med ovre på skolen. Lone taler 

med Karin og Dorthe, og de informere forældrene om det. 

 

 

D 

6 Kvalitetsrapport for folkeskolen i Hedensted Kommune 

Drøftelse af resultater- snak om usikkerheden. Der bliver sendt et 

høringssvar. 

Ølsted Skole har kommune rekord i trivsel. 

D 

6 Nyt fra bestyrelsen 

Laust takker for valget som formand  

 

Nyt fra medarbejderne 

Skole: 

 

SFO: 

- Vi taler rigtig meget om sproget – vi har en del børn, der har et 

meget grimt sprog. Så vi slår hårdt ned – vi vil ikke høre det. 

- Vi har valgt, at vi i år gerne vil lave en hygge dag/aften med grill 

mad og sjove lege. 

 

Børnehaven: 

Vi har siden 1.jan fået 5 nye børn og vil midt i feb. få et hold 

tvillinger på 2 år og 3. mdr. Pigerne har fået plads her, da der ikke 

er plads i dagplejen i Ølsted.  

 

Nyt fra ledelsen: 

Skole: 

- Vi er tilmeldt en konkurrence, hvor vi skal samle flest batterier - 

så vi kan vinde en koncert.  

O 
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- I uge 8 kommer der nyt uni-login for både børn, forældre og 

medarbejdere. 

- Der skal være søndagsskolelejr i påsken her på skolen. 

- Vi har fået nyt rengøringsselskab. 

- Der skal være valg til bestyrelsen i foråret. 

- Til morgensang skal børnene sidde på deres pladser, og børnene 

skal have sagt farvel til forældre inden de går i klasserne.  

 

Børnehaven: 

- Vi har fået eftergivet 45.000 kr. af vores underskud. 

- Vi har fået tildelt 45.000, fordi vi har/er med i projektet ”Styrke 

på tværs”, overlevering af børn fra dagpleje til børnehave samt fra 

børnehave til skole. Projektet er en del af tidlig indsats. 

- Byrådet bevilligede 2 millioner kr. til Dagtilbud på 2020 budgettet 

til forbedring af normeringen - Ølsted Børnehave har fået 70.300 

kr., det svarer til 6 pædagogtimer – eller 8 medhjælper timer. 

Et flertal af bestyrelsesformændene for Dagtilbud i Hedensted 

Kommune ønskede en bedre bemanding i ydertiderne. I Ølsted 

børnehave har vi 2 voksne på fra kl. 15.30 -16.15 og 1 voksen den 

sidste halve time. Der er 2 voksne på fra kl. 6.15, og 2 voksne fra 

kl. 7.30, når vi går over i børnehaven. 

- Vi er i fuld gang med vores arbejde vedrørende den styrkede 

pædagogiske læreplan – og forældrebestyrelsen skal nu inddrages i 

arbejdet. Der skal ligge en styrket læreplan klar sommer 2020. 

 

7 Økonomi 2019 

Regnskabet er ikke afsluttet endnu. 

D 

8 Skolefoto 

Udsat til næste møde.  

D 

9 Kommunikation til forældre om ansættelser, praktikanter, 

vikarer, sygemelding mm.  

Nye ansatte sender en kort præsentation ud til de berørte forældre 

på AULA (gerne med billede).  

 

D 

 Punkter til næste møde 

- Princip for: Hvordan taler vi med/til hinanden. 

- Oplæg om den styrkede læreplan. 

- Skolefoto 

 

 

  


