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Referat Fællesbestyrelse den 27-3 2019 

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

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

Punkt Dagsorden m/kort 

beskrivelse 

ODB 

 

Referat Tid 

1.  Godkendelse af referat 

fra 20022019 

Underskrives 

Kommentarer til 

dagsorden? 

O 

B 

 17.00-

17.05 

1.a Formandens beretning D Bestyrelseskurser, høringssvar, 

besparelser (specialområde, budget 19, 

tildelingsmodel, juniorklub, børn og 

ungesyn), fritidshjem til sfo, udfordringer 

med at ansætte leder i børnehus, 

mobilpolitik, stærke dagtilbud 

 

2.  Nyt fra elevrådet 

 

O Udgår 17.05-

17.20 

3.  Nyt fra: 

 Ledelsen 

 Børnehuset 

 Formanden 

 Samråd 

 Andre 

 

 

O Ledelse. 

- Alm. Login til forældreintra er 

lukket, så nu skal der bruges 

UNIlogin. Dette oprettes på 

meebook.com 

- Nye elever i 9. kl. Derudover 

kommer der pt. 4 elever fra 

Feldborg til kommende 9. kl. Der 

planlægger vi at lave en 

besøgsdag på skolen.  

- Der er sat gang i et forløb 

omkring fagligt løft. Der kommer 

en person udefra d. 22 maj om 

eftermiddagen. Vi er i tænketank 

17.20-

17.50 
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om hvordan vi får passet eleverne 

i dette tidsrum 

- Der har været besøg fra 

UngHerning og vi har drøftet 

mulighederne for juniorklub. De 

vil gerne at det er samme aften. 

Juniorklub kan evt. være i 

”fritteren”  

- Sekretær har plejeorlov, så det er 

købt nogle timer hos en anden 

sekretær. 

Børnehus 

- Der er vikarer i huset pga. sygdom 

og orlov. 

Formand 

- Intet nyt 

Samråd 

-  nyt samråd på skoledelen er 24/4. kl. 

19:00 Sebrina og Anja deltager 

- samråd på børnedelen er 29/4 i 

rådhusets kantine kl. 19:00 Lisbeth 

deltager. Vi prøver at spørge en af de 

andre også 

4.  Pædagogisk 
læringsfestival samt 
orientering ifht. 
styrkede læreplaner i 
Børnehuset 

O 

 D 

 B 

Børnehusets personale skal med derud 

og blive inspireret.  

De forældrevalgte er meget velkomne til 

at tage med, der er ikke nogen der kan. 

- Der kommer også en pædagogisk aften 

eller lørdag der kommer til at omhandle 

de ”styrkede læreplaner” 

17.40- 

17.50 

 

5.  Arbejdsdag i 
Børnehuset den 10/5 

O - Torben og Sebrina står for 

arrangementet. Start kl. 14, afslutning 

med fællesspisning.  

17.50-

18.00 

6.  Økonomi /budget 
Bilag uddeles  på mødet 

O  På skolens budget er der brugt 23,7 % 

Dette er meget fint, da en 

tommelfingerregel siger 8% i måneden. 

På Børnehusets budget er der brugt 

26,86 % 

18.00-

18.15 
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7.  Pause med spisning 

 

  18.15 – 

18.40 

8.  Evaluering 
inklusionsstrategi 
Bilag er sendt ud pr. 
mail den 7/3 
Forslag: Opdeling 
skole/børnehus 

O 

D 

B 

 

Drøftelse, se bilag 1 18.40-

19.15 

9.  SFO - status O 
D 
 

Vi er nu gået fra at arbejdet ligger hos 

daginstitutionen til at arbejdet ligger hos 

skoledelen. 

- om morgenen starter sfo børn i 

børnehus og går så over på skolen. 

- På skolefridage vil der fremadrettet 

også være sampasning af børn i 

børnehuset. 

- Der vil fortsat være søskenderabat 

- Så vidt det vides skal man melde sit 

barn ind i SFO  

19.15- 

19.30 

10.  Multibane - status 

 

O 
D 
B 

Vi har ikke været indkaldt til møde 

endnu. Vi har spurgt på forvaltningen 

hvad der skal til af tilladelser, det bliver 

undersøgt. 

Vi har en udfordring i forhold til om alle 

har ret til at benytte multibanen på alle 

tidspunkter af døgnet.  

Kim vil gerne være med til et møde med 

borgerforeningen. 

19.30-

19.40 

11.  Kommende punkter: 

 

  Politikker i Børnehus 

 Åben skole 

 Principper i skolen 

 Årsplan 

 Brugerundersøgelse af skolemad 

 Evaluering mobilpolitik 

 Støtteforening 

19.40-

19.45 

12.  Evt.  - Forslag om at skære mad væk og i 

stedet få nogle boller med pålæg i løbet 

af aftenen. Det kigger vi på inden næste 

år. 

19.45-

19.55 



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

 

 

Referent:  

Lau Sørensen 

- Der er nogle udfordringer kl. 08:05 med 

vikarer. Det følger ledelsen op på. 

- information om ”Gode digitale vaner” 

der kommer på forældremøder i 

efteråret. 

13.  Næste ordinære møde:  

Forplejning:  

 Næste møde 15/5-2019 

Sebrina henter mad 

 

 LUKKET DEL    

14.     19.55-

20.00 


