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 Mødested/lokale Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet senest kl. 

20 
Deltagere  

Fællesbestyrelsen 
Fraværende 

Kenneth- Peder. 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

1 Konstituering af fællesbestyrelsen 

Suppleanter inviteres til 1. møde efter sommerferien. 

Laust og Jacob genopstiller og er valgt som formand og 

næstformand.  

 

O, D, B 

2 Corona-update 

Hvad har vi lært af Corona-tiden? 

 

Vi har både i Børnehave og Skole lært, at det både for os og børn er 

godt, at forældrene ikke kommer længere end til garderoben/hallen. 

Børnene er blevet mere selvhjulpne, de kan selv og de vokser med 

opgaverne. Det giver børnene en ro til at starte dagen, når der er 

sagt farvel til forældrene i garderoben./ hallen. 

Vi forventer, at vi efter sommerferien kan bruge garderoben i SFO 

igen. Men vil stadig fastholde, at forældre kun må være i 

garderoben. Forældre må dog gerne være med til morgensang 

mandag og fredag. Der vil dog blive sagt farvel til dem inden 

børnene sendes ned i klasserne. 

I børnehaven fastholder vi, at forældrene må komme i garderoben. 

 

 

D 

3 Princip for: Hvordan taler vi med/til hinanden 

Blev ikke drøftet. 

 

D 

4 Kommunikationen – Hvordan melder vi ud? 

 

Fast punkt på dagsorden. 

Debat om ugebrev kontra enkelte beskeder. 

Vigtigt, at hvis vi aftaler en strategi skal vi følge den.   

Vi har kommunikation på som fast punkt – og vi øver os så vi 

bliver bedre.  

D B 
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5 Skolebestyrelsens synlighed 

Det skal være muligt via AULA at sende en besked til Bestyrelsen. 

Derudover kan mailadresser på bestyrelsens medlemmer ses på 

Ølsted skole, Børnehave og SFO hjemmeside.  

 

 

D,B 

6  

Oplæg om den styrkede læreplan 

Kort oplæg om hvor langt vi er nået. Den styrkede læreplan skal 

være færdig til 31. december 2020 – men der skal ligge et udkast på 

hjemmesiden den 1.sept. 2020. 

På møderne i efteråret skal vi have 2 læreplans temaer på til 

gennemlæsning og feedback. 

 

O 

7 Trafiksikkerhed 

Der sættes fokus på trafikken – herunder afsætning og parkering. 

En ”lær med familien” opgave – Min skole vej, vil blive et emne 

først i det nye skoleår. 

Laust kontakter færdselspolitiet i forhold til evt. skilte og opslag. 

 

D 

8 Skolefoto 

Photo Care kommer og laver skolefoto. 

O,D 

9 Orientering fra: 

1. Bestyrelsen 

Laust er blevet kontaktet af Finn Gatten fra Læring vedr. 

bestyrelsesarbejdet i Fællesledelse. 

2. Medarbejderne 

Børnehaveklassen er blevet LUS’et (testet i læsning) de har 

rykket sig 2-3 LUS-trin. Der har været en særlig indsats på 

bogstaver og bogstavlyde. Denne indsats fortsætter i 0. 

klasse næste år. 

  

SFO 

            Er ved at være oppe på alle børn. 

Der efterlyses mere synlighed på aktiviteter. Lige nu er vi 

stadig i corona tid og må kun være ude, der til skal siges, at 

der kun er 2 voksne de fleste eftermiddage. 

BHV: Vi er ude det meste af dagen, og laver forskellige 

aktiviteter om formiddagen. 
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3. Ledelsen 

Fra Skolen: 

Ny ansættelse Lars Leth Hansen.  

Ekstra indsats i 0. klasse. Betyder, at Karin er i SFO 2 

eftermiddage om ugen, og Lone en eftermiddag. 

            Skema for 2020-2021 godkendt. 

 

Fra Børnehaven: 

Charlotte har sagt sin stilling op pr.1/8 2020. 

Vi har ansat Fie Madsen – 35 timer. Fie kan godt lide det 

kreative og fælles lege. 

For de tildelte normerings puljemidler –  har vi ansat 

Malthe på 30 timer, Malthe er til fodbold, musik og vilde 

lege. 

Læseleg – i efteråret skal vi være med i et større 

evalueringsprojekt om Læseleg, og effekten af 

dialogisklæsning med børnene i mindre grupper.   

 

 

10 Evt. 

Der flytter 5 børn til andre skoler ved skoleårets slutning. 

Drøftelse af, at bestyrelsen kontakter forældre, der vælger skolen 

fra, for at høre, hvad vi kan blive bedre til. 

Punkter til næste møde – undervisning i hvad vores procedure er 

ved udsatte børn og familier. 

 

Forslag om oprettelse af børnehavens venner: 

Til vedligehold og nyanskaffelser af legepladsen. Tages op næste 

gang. 

 

Synlig aktivitetskalender, skal stå i tabulex kalenderen – den får et 

løft. 

 

Punkt – komme til tiden tages op igen næste møde. 

 

Øget indsats – kommende lærer har timer i 0. klasse.  

 

 

 

11 Punkter til næste møde:  

 Kort gennemgang af børnelinealen (proceduren ved børn 

med særlige behov og udsatte optioner). 

 Formål med Facebookgruppen børnehavens venner. 

 Debat om at komme til tiden. 
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