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Referat Fællesbestyrelse den 19-6 2019 

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

Mødet afholdes på skolen kl. 17.00 – 20.00 
 
Forplejning: Anja 

Punkt Dagsorden m/kort 

beskrivelse 

ODB 

 

Referat Tid 

1.  Godkendelse af referat 

fra 15052019 

Underskrives 

Kommentarer til 

dagsorden? 

O 

B 

Der er ingen bilag til pkt. 5 17.00-

17.05 

2.  Elevrådet   

 

O Afbud 17.05-

17.20 

3.  Nyt fra: 

 Ledelsen 

o Skole og 

SFO 

o Børnehuset 

 Formanden 

 Samråd 

 Andre 

 

 

O Ledelse: 

- skole 

- næste år er der ingen sammenlæste 

klasser pga. klassestørrelser. Dette 

betyder at lærerne skal undervise mere 

end de har gjort i år. Idræt bliver 

sammenlæst i indskoling, mellemtrin, 

overbygning og historie bliver 

sammenlæst på mellemtrin. 

- Pædagog og Børnehaveklasseleder 

deler morgen SFO. 

- Der skal udarbejdes en målsætning.  

- AULA er udskudt til uge 43, Intra bliver 

forlænget. 

 - Børnehus 

- der har været 8 ansøgere, der er kaldt 

to til samtale torsdag d. 27-6. kl. 14:45 

- Personalet er lidt presset, da der ikke 

har været nogle vikarer.  

17.20-

17.50 



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

- Der er 25 der mangler at melde ferie ind 

for deres børn. 

- Der har været en pædagogisk dag 

omkring de styrkede lærerplaner. Dette 

var en meget god dag.  

Formanden: 

- Intet nyt 

Samråd: 

- Intet nyt 

Andre 

- Intet nyt 

 

4. 

 

 

Formandens beretning O Se bilag 17.50- 

18.05 

5. 

 

 

Økonomi lige nu i skole 
og børnehus 
 – bilag omdeles og 
gennemgås på mødet 

O Der er ikke noget nyt om økonomien. Den 

er fortsat presset pga. gammel gæld, 

dette betyder at lærerne får et højere 

undervisningstimetal 

Fra skoleåret 20/21 bliver det en 

udfordring da mellemtrin og overbygning 

bliver mindre, dette betyder at der skal 

tænkes ud af boksen. 

- Fra skoleåret 19/20 vil vi i højere grad 

dele en klasse op ved fravær så der sidder 

grupper af elever ved de andre klasser.  

18.05-

18.20 

6. Pause med spisning 

 

  18.20 – 

18.50 

7. 

 

Tilsynsrapport og 
kvalitetsrapport 
Børnehus 
Orientering 
 

O 

 

 

Tilsynsrapport ligger på børnehusets 

hjemmeside. Kvalitetsrapport kommer 

når der bliver udarbejdet en ny.  

18.50-

19.00 

8. Ansættelse af 
barselsvikar 
 
 

O 

D 

B 

- Der skal ansættes en barselsvikar. Der 

er samtale med en enkelt fredag d. 21-6 

kl. 14:45 

19.00-

19.10 

9. Timefordelingsplan 

 

O 
D 
B 
 

Se pkt. 3 ”Nyt fra ledelse; Skole” 19.10-

19.25 
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Referent: 

Lau Sørensen 

 

 

 

 

10. Støtteforening og byfest O 
D 
B 

- kommende 9. kl. står for en kagebod til 

byfesten så de kan tjene penge til deres 

lejrskole.  

- Støtteforening: Der blev delt forslag ud 

og diskuteret om hvordan man kan 

komme i gang. 

19.25 – 

19.40 

11. Kommende punkter: 

 

  Politikker i Børnehus 

 Åben skole 

 Principper i skolen 

 Årsplan 

 Mødedatoer for 19/20  

 Støtteforening 

 Forretningsorden 

 

19.40-

19.45 

12. Evt.  - Dorthe: Vi har fået et ny 

bordtennisbord. 

Birketræer ved skole og børnehave bliver 

udskiftet, med andre træer. 

19.45-

20.00 

13. Næste ordinære møde:  

Forplejning: Dorthe 

 Første møde efter ferien bliver den 14-8. 

Der er samrådsmøde (fælles) den 28-8.  

 


