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1 Situationen lige nu: 
Lars orienterede om situationen lige nu: 

- Der er på rekordtid blevet taget hånd om situationen, alle 

medarbejder har taget ansvar og arbejder med 

hjemmeundervisningen og har mange gode ideer.  

- Der er kontakt til alle elever/forældre mindst en gang om ugen, og 

der er mulighed for at få kontakt med klassens lærer dagligt. 

- Der er generelt tilfredshed hos forældrene. 

- Der er i 4., 5. og 6. klasse afprøvet virtuelt møde, 3. klasse vil 

afprøve det i løbet af denne uge. 

- Medarbejderne i 0., 1. og 2. klasse vil prøve at finde en måde, 

hvor de kan mødes med eleverne – evt. sende en video. 

 

- Der kommer rigtig mange beskeder på AULA i denne tid og det 

er vigtigt, at de enkelte teams koordinerer hvornår, hvor mange og 

hvor de sender deres beskeder. 

 

- Der kan være forskel på, hvordan hjemmeundervisningen takles i 

de enkelte hjem, og på hvordan og hvor meget den enkelte elev kan 

overkomme – derfor er det vigtigt med feedback fra forældrene, så 

der kan tages hensyn til den enkelte elev/familie. 

 

Lone orienterede om nødpasningen: 

- Vi har haft nødpasning de første 14 dage i SFO – med max. 5 

børn, der har været fra 1 barn til 4 børn ad gangen. 

- Det har været Rikke D. og Lone, der har været i nødpasning. 

- I de 14 dage er Børnehaven blevet gjort hovedren, og 

nødpasningen er nu flyttet til Børnehaven, så SFO kan blive gjort 

grundig ren. 

- I uge 14 og 15 kan vi få op til 14 børn, men ligger pt. på 6-8 børn 

om dagen. 

- Det er Dorthe, Charlotte og Karin der er i nødpasning.   
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- For at holde kontakt med de børnehavebørn, der er hjemme, har 

Joan lavet en Facebook side, hvor personalet kan lægge en lille 

hilsen op, og børnene kan sende os en hilsen.  

- Dorthe og Heidi S. har været rundt ved alle Solsikkebørn med 

forskelligt materiale, de kan hygge sig med derhjemme. 

 

2 Der skal afgives hørringssvar på Hedensted Kommunes nye Børne- 

og Ungepolitik - samt Skolepolitik inden 26. maj 2020. Laust og 

Lars nedsætter en gruppe, der laver høringssvaret. 
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Nyt fra bestyrelsen: 

- Siden sidst har Laust, Lars og Lone været til møde ang. Den nye 

Børne- og Ungepolitik og den nye Skolepolitik sammen med alle 

bestyrelser i Skole og Dagtilbud, hvor vi i grupper kom med inputs 

til politikkerne. 

 

- Laust og Sune (best.formand for dagplejen), har overfor Lone 

Roesen og Marianne Bertelsen, undret sig over beslutningen med at 

have småbørn i børnehaven , da det ikke var den konklusion, der 

kom frem på det borgermøde der var sidste år.  

 

Nyt fra medarbejderne: 

 

 

Nyt fra ledelsen: 

Skole: 

- Ledelsen er i gang med at planlægge næste skoleår, første udkast 

til kalenderen er udarbejdet – arbejdet fortsætter. 

-Udviklingsplanen fra sidste år arbejdes der videre med i år. De 3 

temaer er i skole: Lær med Familien, Relations kompetencer, 

Læring. I år vil Mette og Lisbeth være med til at udforme de tiltag, 

der skal iværksættes i skoleregi. 

 

Børnehaven: 

- Arbejder også videre med udviklingsplanen. Her er temaerne: 

Lær med Familien, Relations kompetencer, og Den nye styrkede 

læreplan, som bliver vores hovedtema i år. 

- Vi er i fuld gang med at afdække vores rutine situationer for høj 

og lav kvalitet – vi har 2 aftenmøder i maj, hvor vi skal arbejde 

med de 6 læreplansteamer og metoden til at sætte dem i spil. 

 

Evt.  

Vi får muligvis brug for et møde inden næste bestyrelsesmøde som 

er den 3.juni 2020. 
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4. Laust og Lars vil indkalde til et evt. nyt online møde.  

 

Ref. Lone 

 


