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Punkt Indhold  Oplæg Besluttet/referat 
 

1. 
Nyt fra ledelsen 

- Skole 
- Børnehuset  

 

 KL/BG 
 

Skolen 

På oplysningsmødet til 
forældremøde blev der 
berettet om reglerne for 
ulovligt fravær. Nogle har 
taget det til sig. Der 
opfordres til at komme til 
disse møder og kunne 
modtage denne 
information.  
Ang. skolebussen mangles 
der frivillig kraft, til at køre 
elever til og fra skole de 
fleste dage. 
Møde med Børne- og 
Ungeudvalget, leder fra 
PPR og direktør for 
udvalget og Skolechefen, 
hvor alle friskoler og 
privatskoler i kommunen 
deltog. Der var sendt brev 
om forskelsbehandling på 
friskoler og folkeskoler 
herfra og der er lovet, der 
bliver kigget på dette. 
Der har været besøg af 
bestyrelsen på Grauballe 
skole. De fik et indblik i 
skolens daglige drift og 



vedligehold og var meget 
begejstrede. 
Der arbejdes pt. med KISS- 
modellen (keep, improve, 
start og stop) i 
lærergruppen. Der foreslås 
også at arbejde med denne 
model i bestyrelsen. 
Det er stadig planen at 
fortsætte med brugen af 
skoleintra i fremtiden i 
skolen og børnehuset. 
Børnehuset påtænker at få 
et check ind/check ud 
system. 

 

Børnehaven 

Line er begyndt 4 timer om 
ugen. Ayoe er ansat i 
vikariat i Børnehuset.  
Der er startet op med at 
lave julegaver.  
Der er bedsteforældredag i 
SFO og børnehaven i uge 
47.  
Der arbejdes fortsat på den 
styrkede pædagogiske 
læreplan. Herunder en 
relationscirkel. 
God, fleksibel og 
arbejdsdygtig 
personalegruppe.   
 

 
 

2. 
Skolekøkkenet 
Evaluering 

 UH/LN Større tilslutning kunne 
ønskes til åbningen af 
skolekøkkenet. Der 
mangles få ting at blive 
lavet færdigt.  

 
 

3. 
Foredragsaften  UH Der drøftes mulighed for 

en foredragsaften med 
Mads Fuglede, der er 
uddannet cand. mag og 
medlem af folketinget. Det 
drøftes om det kan 
tiltrække nok til et 



foredrag. Der undersøges 
mulighed for foredrag efter 
vinterferien 2020 i 
samarbejde med 
Landsbyforeningen.   

 
 

4. 
Julemarked  LK/LNI/LN Planlægningen er i fuld 

gang. Hvis der er nogen, 
der hører om nogle, der 
ønsker boder, modtages 
dette gerne.  
Skrabekalendere er nu 
landet og de kan købes på 
kontoret, børnehuset og 
købmanden.  

 
 

5. 
   Kims 10-års jubilæum blev 

markeret på mødet.  

 

 
6. 

Eventuelt 
Rengøringsvogne 
Ændring af næste 
SB møde 
 

 UH Rengøringsvognene står nu 
fremadrettet i 
drengeomklædningen. Her 
skal de hentes og her skal 
de stå, når vi er færdige 
med at gøre rent.  

 
Juleafslutning: dette vil blive 
programsat formentlig i uge 
49 

 

 


