
Referat torsdag den 16. august 2018 kl. 17-19 
 

1) Valg af referent og ordstyrer (2 forskellige), Kirsten Marie er mødeleder 
- Referent: Kirsten Skipper 
- Ordstyrer: Lotte 

 
2) Antal møder, længden, formen, evt. opdatering af årshjulet – beslutningspunkt Forberedelse: 
Årshjulet 
Ca. 20 minutter 
Gn.gang af årshjulet og de forskellige emner.  
Møder: Torsdage kl. 17:00 - 19:00 med mulighed for at blive til kl. 20 for at lave gruppearbejde. 
Mødedatoer: 

- 4/10 - 2018 
- 29/11 - 2018 
- 31/1 - 2019 
- 28/2 - 2019 
- 25/4 - 2019 
- 23/5 - 2019 

 
3) Velkomst til skoleåret 2018-2019, herunder forældremøde 23. august.  Beslutningspunkt Ca. 
20 minutter 

- Mødet startes fælles for hele matriklen, efterfølgende opdeles i henholdsvis børnehave 
og skole. 

- Præsentation af Skolebestyrelsen 
- Kontaktforældre, mødes kort efter mødet kl. 20:00-20:30.  
- Sidespring: vigtigt at præsentere nye ansatte på matriklen, både midlertidige og 

fastansatte. 
 
4) Status på driften – medarbejdere og organiseringen i Landsbyhaven og i Korning Skole – 
orienteringspunkt (Olga og Tove) 
Ca. 20 minutter 

A) Skolen, Tove: Der er styr på sikker drift ifht. ændret personalesammensætning, skemaet 
fuldt dækket. Alle får minimumstimetallet. 

- Generelle organisering, ifht. ugeplan og primære kontakt med forældre: 
- 0. og 1. klasse: Liza 
- 2. og 3. klasse: Brian 
- 4. klasse: Anne Mette 
- 0. 1. og 2. klasse får musik med Line, 3. og 4. klasse med Maria. 
- Der bliver skruet op for leg og bevægelse i 0. klasse. 

B) Børnehaven, Olga: 
- Der er ansat en pædagog til Lones stilling, Pia. Har tidl. været leder og souschef. Starter 

1/9 på 35 timer.  
- Ajla har fået 2 timer mere, nu 32 timer. 



- Teammøde d.d. mhp mere strukturerede dage inkl. samling.  
- De store børn mere med i skolen. 
- Har været meget glade for Hanna som vikar for Lone i børnehaven, kede af at sige farvel 

til hende. 
- Maria bliver en ekstra halv time om fredagen for at have musik med børnehaven.  

 
5) Rammerne for skolebestyrelsen – den effektive skolebestyrelse – skolebestyrelsens opgaver- 
skolebestyrelsen og forældrene – diskussionspunkt. 
Forberedelse: ”Skolebestyrelsens håndbog” udleveret i forbindelse med konstitueringen Ca. 40 
minutter 

- Gennemgang af overordnede linjer. Vi ønsker fokus på den samlede Landsbyordning 
som en fælles enhed.  

- Bogen er god og overskuelig, anvendelig som opslag. 
- Skolebestyrelsen ifht. øvrige forældre. 
- Forslag: relevant link til side og paragraf ved dagsordenpunkter. 

 
6) Eventuelt 

- Markedsdag: 11. april. 
- Landbrugsdag hos Jeppe søndag den 16. september. Vi skal sælge kaffe og kage til 

støtte for Korninghus. 
- Inputs til dagsorden ønskes sendt til Kirsten Marie på Messenger ca. 1 uge før mødet. 
- Billeder med skolebestyrelse inkl. kontaktinfo synligt på skolen. 
- Mappe i drev - dagsorden og referater deri. 
- Afskærmning omkring vandreservoiret, Martin tager kontakt til lokalrådet. 


