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Onsdag d. 26. august 2020 Mødested/lokale Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet senest kl. 

20 
Deltagere  

Fællesbestyrelsen 
Fraværende 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

1 Forretningsorden for fællesbestyrelsen – hvordan får 

fællesbestyrelsen indflydelse på dagligdagen? 

Forretningsordenen blev tilrettet og sendes med referatet ud – tages 

op på næste møde.  

 

 

2 Status på ”Læreplan for børnehaven” og ”Udviklingsplan for 

skolen” 

Børnehaven: 

Vi er nu klar med den nye styrkede lærerplanen – vi mangler 

vores evalueringsdel som vi starter op på sidst i september og 

får beskrevet inden december, hvor læreplanen bliver 

tilgængelig på hjemmesiden. 

Bestyrelsen skal læse og godkende læreplanen. 

Læreplanen skal revideres hvert andet år.  

 

Udviklingsplanen for skolen er under udvikling – vi arbejder 

med 3 indsatsområder.  

 

 

 

 

3 Gennemgang af ”børnelinialen” (blev udsendt efter sidste møde)  

4 Formålsbeskrivelse for Facebookgruppen ”Børnehavens venner” 

 

 

5 ”Om at komme til tiden i skolen” 

 

Bestyrelsen opfordrer forældrene til at sende deres børn i skole tids 

nok til, at de kan nå at vaske hænder og sidde klar i klassen kl. 

08:00. 
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6 Orientering om ”Styrker på tværs” – om overgangen mellem 

dagpleje, børnehave og skole.  

 

Lone orienterede om projektet.  

 

7 Trafiksituationen omkring børnehave og skole. 

 

Laust tager kontakt til politiet og vi behandler punktet senere. 

 

8 Orientering fra: 

- Medarbejdere: Rikke og Ida udvælger hvilke fotopakker, 

der skal tilbydes. 

Aktivitetsplanen for SFO blev uddelt 

Der skal laves en kort video (som sendes til Ida) med info 

og årsberetning fra bestyrelsen.  

- Bestyrelsen: Nyt bestyrelsesmedlem og nyt personale skal 

fotograferes – Laust taler med Jørn Alsted. 

- Ledelsen  

- Børnehaven: 

Fotografering (fælles foto) på mandag og enkelt fotos en 

søndag.  

Skolen: Skolefesten ændres, så indskolingen ser skuespil i 

skoletiden. Mellemtrinnet og 6. klasses forældre og 

søskende inviteres til premieren. Der afholdes ikke fest 

bagefter pga. corona. 

Lejrskolen udsættes til foråret og vil gå til Skagen. 

LM begynder på skolevandring – eksempel på hvad den 

gode time indeholder blev uddelt.  

 

I fht. Legepladserne og tilsyn – får alle legepladser i kommunen 

nu et ekstra tilsyn fra en ny udbyder –vi er ved at udbedre de 

røde anmærkninger, vi havde på vores første tilsyn.  

Vi venter på hvad andet tilsyn siger. 

 

 

9 Punkter til næste møde 

Trafik 

Småbørnsgruppe i børnehaven. 

 

 

 
Er der andre punkter, I ønsker at drøfte, så giv besked til Laust eller Lars, så 
vi kan udsende en revideret dagsorden.   


