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Dagsorden Fællesbestyrelse den 20-2 2019 

 
Deltagere: 
Kim Lauritsen, Karen Krautwald, Anja Kjelde Andersen, Lisbeth Dam Truelsen, Mette Jensen, 
Michael Søndergaard (Børnehuset), Solveig Strunck (skolen), Lau Sørensen, Dorthe Steendahl 
Vestergaard  
GÆST: Trine Hebsgaard, pædagogisk leder i Haderup Børnehus fra den 1-3 2019 
Elevråd: Afbud. 
Afbud: Rasmus Hansen, Sebrina Laursen 

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

Punkt Dagsorden m/kort 

beskrivelse 

ODB 

 

Referat Tid 

1.  Godkendelse af referat 

fra 16012019 

Underskrives 

Kommentarer til 

dagsorden? 

O 

B 

Referat godkendt. 

Ingen kommentarer 

17.00-

17.05 

2.  Nyt fra elevrådet 

 

O Afbud fra elevråd, da der først er møde 

fredag d. 22-2 

17.05-

17.20 

3.  Præsentation af Trine 

Hebsgaard, ny 

pædagogisk leder i 

børnehus 

  17.20-

17.35 

4.  Nyt fra: 

 Ledelsen 

o Skole 

o Børnehus 

 Formanden 

 Samråd 

o Skole 24-4 

o Børnehus 

29-4 

 Andre 

O Skole.  

- Pt. Arbejder vi med et fagligt løft 

da børne/familie udvalget har 

fokus på dette. 

- Der kommer lys og lyd på 

multibanen. Skolen og kultur og 

fritidscentret er ikke blevet 

kontaktet, men der er aftalt møde 

senere på foråret. 

- Høringssvar angående 

tildelingsmodel bliver der først 

taget stilling til i dag d. 20-2 

 

 

 

17.35-

17.55 
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Børnehus. 

- Der er fastelavn lige om lidt. 

Fremadrettet vil vi kigge på at 

lave fastelavn i samarbejde med 

borgerforeningen.  

- Der er ryddet op i ferie og 

afspadsering og der er ryddet op 

fysisk. 

- Vi er i gang med et forløb i SPARK. 

Møde udsat til marts så Trine kan 

være med. 

Formanden. 

- Intet. 

Samråd 

- Skole 24-4 19:00-22:00 Anja 

finder ud af om hun kan. Vi følger 

op næste gang 

- Børnehus 29-4 19:00-22:00 

Lisbeth kan, Mette finder ud af 

om hun kan. Vi følger op næste 

gang. 

Andre: 

- Intet 

5.  Pause med spisning 

 

  17.55- 

18.20 

6.  Økonomi /budget 
Bilag uddeles på mødet 

O Børnehus 

- Underskud på ledelsesløn i 

børnehus skyldes dobbelt leder 

udgift 

- Underskud på personale løn i 

børnehus skyldes i høj grad 

vikardækning 

- Underskud på it og inventar 

skyldes ny 

industriopvaskemaskine og en del 

af ny havetraktor. 

- Underskud på 90.000 kr. Dette er 

okay, taget omstændighederne 

taget i betragtning 

18.20-

18.40 
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Skole. 

- It og inventar. Ny havetraktor og 

it systemer der koster meget. 

- Indtægt, salg af køleskab til 0. 

klasse. Forældrene betaler skolen. 

- Fint regnskab for skolen. 

Budget skole 

- Personale: vi er færre elever, 

derfor mindre løn til personale. 

- Grunde og bygninger: reduktion 

skyldes rengøring. 

Hovedrengøring er sparet væk. 

Dette er rengøring af gulve. 

7.  AULA O 

D 

Orientering om AULA 

Man kan gå på aulainfo.dk 

18.40 – 

19.00 

8.  Støtteforening 

Blandt andet i Sinding 
har skolen en 
støtteforening. Er det 
noget, vi skulle overveje 
at få? 

O 

D 

B 

 

Ideen tages videre.  

Lau, Kim og Trine undersøger i respektive 

byer. 

19.00-

19.20 

9.  Skoleforlig februar 

Kort orientering og 

drøftelse af det, som 

forliget vil komme til at 

betyde for Haderup 

 

O 
D 
 

Skoleforliget betyder noget i forhold til 

kortere skoledag. Dette har betydning for 

indskolingen. Vi skal stadig søge §16B for 

overbygning.  

Idrætsundervisningen bliver lavet lidt om 

så der kommer en time mere i 

overbygningen og en time mindre på 

mellemtrinnet. 

Elever skal tilbydes en af 4 fag. H/D, 

musik madkundskab, billedkunst. 

Valgfaget er 2 årigt og afsluttes med en 

prøve. 

Der kommer uddannelse til personale 

angående praksisfaglighed i almen fag. 

19.20- 

19.30 

10.  Høring vedr. aftenklub 

Materiale udsendes i 

særskilt mail 

O 
D 
B 
 

Høringssvar vedlægges som bilag. 19.30-

19.40 

11.  Mobilpolitik O 
D 

- En forældre har rettet 

henvendelse til skolen om at hun 
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Referent: LS 

B er utilfreds med mobilpolitikken. 

Hun mener ikke hendes børn skal 

aflevere deres telefoner når 

andre med specielle behov ikke 

skal og når lærerne ikke skal. 

- Vi som personale skal være bedre 

til at italesætte hvis vi bruger 

vores telefoner til arbejde. 

Lærerne må gerne bruge deres 

telefoner som arbejdsredskaber, 

dette tilføjes også til politikken. 

- Når politikken tages op til påske/ 

maj i FB skal vi overveje om der 

skal tilføjes formål med 

politikken. 

12.  Kommende punkter: 

 

  Politikker i Børnehus 

 Åben skole 

 Principper i skolen 

 Årsplan 

 Brugerundersøgelse af skolemad 

 Branding af skolen 

 Støtteforening 

 Skoleforlig 

 Mobilpolitik tages op i maj. 

19.40-

19.45 

13.  Evt.  - Hvis forældre melder ferie ind på 

nembarn.dk ses det først på 

dagen. 

19.45-

20.00 

14.  Næste ordinære møde:  

Forplejning:  

 27. marts 2019  

Anja  

 


