
Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde 

23. maj 2019  kl. 17-19 

Korning Skole i personalerummet 1.sal 

Ordstyrer: Kirsten Marie, referatet kan skrives direkte i dokumentet som blå skrift.  

Velkommen til Anne Marja i bestyrelsen! 
 
Godkendelse af referatet fra forrige møde 
Referatet godkendt 
 
Valg af referent 
Rikke “valgt til” referent  
 
            Kl. 17.10-17.30: 

● Regnskab - tilsyn med forbrug - regnskab 2018 godkendt af byrådet - budget 2019 
herunder en prioritering af forbruget og den samlede 
personalesituation/Landsbyhaven /Åbningstider børnehaven  
Gennemgang af regnskab for 2018 samt budgettet for 2019 
Underskud på 263.748 kr. er overført til 2019 
Der skal laves ændringer primært i Landsbyhaven, da det forventede børnetal stadig 
er lavt. De stillinger der ophører og er tidsbegrænsede bliver ikke genbesat. 
Den fælles ledelse kommer mere i spil, Olga og Tove supplerer hinanden mere, da 
der ikke længere vil være en stedfortræder i Landsbyhaven/SFOen. 
Der er overvejelser omkring, om man kan åbne lidt senere om morgenen, for på den 
måde at bruge personaleressourcerne bedst muligt, der hvor børnene er.  
Der er fokus på økonomien hele vejen rundt på matriklen. 
 
Spisning  kl. 17.30-17.50 
 

 Kl. 17.50-18.00: 
● Lektier er afskaffet -  træning og øvebane  i hjemmet . Ugeskemarevolution giver RO 

trivsel og overskud. Tove? 
Skolebestyrelsen har drøftet hvordan vi får skabt gode arbejdsvaner for børnene og 
hvilke hjemmeopgaver der giver mening. Det hænger godt sammen med 
ugeskemarevolutionens tanker. 
 
Der skal være fælles morgensang igen 
Det vil være dejligt hvis man tænker skole/hjem samarbejdet ind, når man skal se på 
ugeskemarevolutionen. 
 
Kl. 18.00-18.10: 



● Kortere skoledag i det kommende skoleår? - Konkret forslag til drøftelse og 
beslutning 
Det kommende skoleår 0.-3. kl klasse slutte kl. 12 om fredagene, hvor man så kan gå 
i SFO, eller man kan gå hjem. 
4. klasse går fra at have 33 timer til 31 timer. Den 7. lektion vil også i skoleåret 2019 
2020 blive brugt på den  musiske undervisning - Her Håndarbejde og design. 
4.kl går i skole hver dag til kl. 14.00 undtagen onsdag til kl. 14.45. 
 
Kl. 18.10-18.25: 

● Kommende skoleår - fælles fokusområder - organisering og indhold - orientering 
Herunder kort orientering om de 5 pejlemærker som et resultat af den nye 
folkeskolereform  - Tove & Olga 
De 5 pejlemærker blev gennemgået. De skulle gerne blive mere forenklet og samtidig 
mere individuelt. Det hænger rigtig godt sammen med ugeskemarevolutionen, som 
Tove hun gerne vil fortælle mere om på næste møde. 
 
Kl. 18.25-18.45: 

● Kort gennemgang af fælles pædagogisk ståsted - oplæg til  dagens princip: “Princip 
for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale 
fællesskaber” - bestyrelsens input til Tove og Kirsten, som færdiggør forslag til 
princippet til godkendelse inden næste bestyrelsesmøde. 
Tove gennemgik de plancher der er udarbejdet i forbindelse med arbejdet omkring 
det fælles pædagogiske ståsted. 
Det der er det vigtigste er relationen barn/barn og barn/voksen og voksen/voksen. 

 
● Princippet om bevægelse og motion skal godkendes eller tilrettes. ( bilag følger ) 

Princippet gennemgås på kommende møde 
  

Kl. 18.45-18.50: 
● Kommende arrangementer : 
● Byfest-optræden  og sommerarrangementet  torsdag den 20.06 

            Skolens 75 års  fødselsdag: Er der nyt fra arbejdsgruppen? - Martin bør  
erstattes i gruppen (tidl. Kirsten Skipper, Lotte og Martin). 
Anne Marja går ind i gruppen med skolens 75 års fødselsdag. 
Landsbyhaven er nu blevet certificeret i forhold til grønne spirer, Alma er ansvarlig for 
de grønne tiltag, i tæt samarbejde med det øvrige personale. Det vil være dejligt at 
kunne få det godt implementeret op i skolen og SFOen. 
 
Kl. 18.50-19.00: 

● Eventuelt: Tilføj punkter til eventuelt senest 1 døgn inden mødet - stikord - punkter til 
evt. skal forventes at tage maks. 5 minutter: 
 

           -Skolebestyrelsesmødet torsdag den 27.06 
           -Fælles pædagogisk dag fra kl. 12.00 fredag den 16.august 2019 

Skolebestyrelsen ser positivt på at der evt arrangeres forældrepasning  
           -Forventninger til skole/hjem samarbejdet , dato arbejdslørdag … 



Dato for arbejdslørdag bliver d. 31.08.19. Eventuelt en åben arbejdslørdag. 
 
Punkter til kommende møde d. 27.06.19 

1. Ugeskemarevolutionen (v. Tove)  
2. Princippet om bevægelse og motion skal godkendes eller tilrettes. (bilaget ligger på 

drev) 
 

 
 
 
 
 


