
Skolevænget 1-3 ∙ 7540 Haderup ∙ tlf.: 96287920/96287930 ∙ haderupskole@herning.dk 

Referat Fællesbestyrelse den 15-5 2019 

 
Deltagere: 
Kim Lauritsen, Rasmus Hansen, Sebrina Laursen, Karen Krautwald, Anja Kjelde Andersen, Lisbeth 
Dam Truelsen, Michael Søndergaard (Børnehuset), Solveig Strunck (skolen), Lau Sørensen, Dorthe 
Steendahl Vestergaard  
Elevråd: Afbud 
Afbud: Kim, Karen 

Mødet afholdes på skolen kl. 17.00 – 20.00 
 
Forplejning: Sebrina Laursen 

Punkt Dagsorden m/kort 

beskrivelse 

ODB 

 

Referat Tid 

1.  Godkendelse af referat 

fra 27-3 2019 

Underskrives 

Kommentarer til 

dagsorden? 

O 

B 

 17.00-

17.05 

2.  Nyt fra elevrådet 

   

 

O Mobilpolitik: 

- politikken er evalueret i elevrådet og her er 

der lidt spredte meninger. Det er egentligt 

fint, men det er lidt træls at man ikke kan 

sidde og ”slappe af” med sin tlf. 

17.05-

17.20 

3.  Nyt fra: 

 Ledelsen 

 Børnehuset 

 Formanden 

 Samråd 

 Andre 

 

 

O  

Ledelse. 

- I gang med planlægning af næste 

skoleår. Indskolingen skal være 2,25 

klokketime mindre i skole fra 

sommerferien. Dette betyder at 

skoledagen bliver en lektion kortere 

tirsdag, onsdag og torsdag 

- SFO, hvis man nu har et barn i SFH 

overflyttes man til SFO automatisk, 

dette er på en fuldtidsplads, man får 

besked i sin e-boks. 

- Der er lavet et facadeskilt som skal 

hænge ved indkørslen. 

- Juniorklub næste år får lokaler i 

SFO’ens lokaler og her kommer der 

17.20-

17.50 
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nok en ny indretning, så det passer til 

den nye funktion. 

- IM skal sygemeldes i en længere 

periode, som vikar kommer Michael 

fra børnehuset. 

Børnehus 

- Pædagogisk dag for alle 

medarbejdere 25 maj 

- Vi kan godt lave en konto til 

frugtordning, både for SFO og 

børnehus 

Formand 

- udgår 

Samråd 

- Skole 

- Der var mange budskaber der skulle 

overdrages, så der blev ikke tid til 

meget snak med politikkerne.  

- Tildelingsmodellen blev præsenteret 

- Børnepolitikken blev præsenteret 

- Børnehus: 

- Man kan måske få dispensation til 

længere åbningstid, men ikke flere 

penge. 

4.  Kostpolitik i 
børnehuset/skolen 
- begge kunne godt 
trænge til en revidering. 
På skolen har vi talt om 
en brugerundersøgelse 
af skolemad – hvem vil 
stå for den? 

O 

 D 

 B 

- Kostvejledningen for børnehuset er 

gennemgået og vi har lavet få rettelser. 

- Kostpolitikken på skolen er gennemgået og 

vi tager den op med Kirja så skolemaden 

lægger op til dette.  

17.40- 

18.00 

 

5.  Økonomi /budget 
Bilag uddeles  på mødet 

O - på nuværende tidspunkt er anbefalingen at 

der er et forbrug på 33% på skolen rammer 

dette rigtigt godt, på Børnehuset er der brugt 

38,21 %. Dette skyldes forskellige 

personalesager 

18.00 

– 

18.15 

6.  Pause med spisning 

 

O   18.15-

18.40 



Skolevænget 1-3 ∙ 7540 Haderup ∙ tlf.: 96287920/96287930 ∙ haderupskole@herning.dk 

 

 

Referent 

Lau Sørensen 

7.  Mobilpolitik – revideret 
 

O 

D 

B 

 

Mobilpolitik er gennemgået med de 

ændringer der er foreslået af personalet og 

politikken er godkendt 

18.40-

19.00 

8.  SFO - status O 
D 
 

Der arbejdes hårdt med at gøre klar. Der vil 

komme nogle ændringer i indretning af 

rummet så vi også viser at det er noget nyt. 

19.00- 

19.15 

9.  Varslinger af 

forældremøder og 

aktiviteter, hvor forældre 

skal deltage – rimelig 

varsling? 

O 
D 
B 

Drøftelse om hvad en rimelig varsling til 

forældre er? Arrangementer skal i 

kalenderen hurtigst muligt og det tilstræbes 

senest 6-8 uger før. 

19.15-

19.40 

10.  Kommende punkter: 

 

  Politikker i Børnehus 

 Åben skole 

 Principper i skolen 

 Årsplan 

 Støtteforening 

 Formands beretning 

 Mødedatoer for 19/20 

19.40-

19.45 

11.  Evt.  Medarbejdere til juniorklub 

Der kommer ny fotograf fra skoleåret 20/21 

Elever sendes hjem efter skoletid hvis de ikke 

går i SFH 

Kunne velgørenhedsløb være noget for 

skolen? 

19.45-

20.00 

12.  Næste ordinære møde:  

Forplejning:  

 19 juni, afbud Rasmus 

Anja henter mad 

 


