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Onsdag d. 28. oktober 2020 Mødested/lokale Mødet påbegyndt kl. 

17 

Mødet afsluttet senest kl. 

20 
Deltagere  

Fællesbestyrelsen 
Fraværende 

Kenneth 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

  Tid Orientering 

Drøftelse 

Beslutning 

1 Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt. 

 

 5 min B 

2 Ølsted Børnehaves læreplan – se bilag 

Kan I genkende børnehaven i teksten.  

 Læreplanen er meget lang, og den kan med fordel 

koges ned i en pixi udgave til forældrene.  

 Under afsnittet ”hvem er vi”, vil det være godt med 

en beskrivelse af, hvilke kompetencer vi har i 

huset. 

 Der skal laves en indholdsfortegnelse. 

 Snak om en evt. video til præsentation af 

børnehaven, som skal ligge på hjemmesiden.  

 

40 min O/D/B 

 Pause 

 

15 min   

3 Tilsynsrapport drøftes – se bilag. 

Der ligger et arbejde i forhold til manglende principper for 

børnehaven. 

Snak om samarbejdet med dagplejen. 

Rapporten lægges på hjemmesiden og på Tabulex sammen 

med læreplanen senest 31. dec. 2020. 

 

15 min O/D 
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4 Dialogmøde med politikere fra Læring 

 Herunder ”De 17 scenarier” – se bilag. Formand og 

skoleleder mødes med formand og næstformand fra 

udvalget for Læring samt Finn Gatten og Marianne 

Berthelsen. 

 Laust referere fra mødet – vi drøfter hvad Laust og 

Lars skal have med til mødet. 

 

45 min  

5 Småbørnsgruppe i Børnehaven 

Bestyrelsen arbejder ikke længere aktivt med etablering af 

småbørnsgruppe i Børnehaven, men vil fokusere på 

samarbejdet med dagplejen og overgangen fra dagpleje til 

børnehave. 

 

5 min B 

6 Nyt fra: 

Medarbejdere: 

 Emne uge: indskoling Pippi uge –det var en succes. 

Mellemtrinnet – jernalder, mellemtrinnet gav udtryk 

for, at det var dejligt at være sig selv. 

 0. klasse er blevet sprogvurderet. Der er en håndfuld 

børn, der skal testes igen. Det handler om, at de har 

svært ved begreber og sprogforståelsen. 

 

Børnehaven: 

 Læseleg projekt er i gang. Vi har 4 læsegrupper, som 

skal fortsætte frem til marts. Det tager en del tid, men 

vi er opmærksomme på, at der også er brug for andre 

aktiviteter. 

 På vores p-møde først i november, vil vi drøfte, 

hvordan vi kan gå vinteren i møde ift. corona 

restriktionerne.  

 

Bestyrelsen: 

 Dialogmøde 2. nov. med dagtilbud er aflyst. 

 

Ledelsen 

Skole: 

 Vi har haft 2 tilsyn af legepladsen (både skole og    

Børnehave) og der er repareret der, hvor det var 

nødvendigt. 

 

15 min  
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 Corona restriktionerne fra august gælder stadig. 

Bestyrelsen anbefaler, at vi følger sundhedsstyrelsens 

anbefalinger. 

 Skolen har sagt ja til, at de gerne vil være med til at 

rydde op på Daugård strand i år.  

 

Børnehaven: 

 

 Punkter til næste møde:  

 Læreplanen. Opfølgning. 

 Principper for Dagtilbud. 

 Opfølgning på tilsynsrapporten. 

 Trafik. 

 

  

  


