
27.6.2019 Dagsorden fællesbestyrelsesmøde 
Kl. 17-20 i personalerummet Korning Skole  
 
Vi tager et længere sidste møde før sommerferien og holder sommerafslutning. Vi har bedre 
tid til maden og Olga har lovet at lave tapas :-)  
 
Kl. 17-17.15  
❖ Valg af referent  
❖ Godkendelse af referatet fra seneste møde 
❖ Evaluering af sommerarrangementet torsdag den 20.juni 
❖ Evaluering af markedsdag og dato for næste markedsdag 

Evaluering af sommerfest - Godt med elevdeltagelse, godt med det frie princip, Godt 
koncept.Medbring eget bestik!  
Evaluering af “Markedsdag” - vi bestræber os på at lave boder nedenunder og 
aktiviteter ovenpå. Mulighed for at leje hoppeborg for 500 i Horsens. Næste år dato - 
25. april 2020.  
 

Kl. 17.15-17.30 
Olga: 
❖ Personalesituation i USFO - status. 
❖ Brev til forældre omkring nye lukketider og ændring af mælkeordning. 
❖ Kort gennemgang af tilsynet for Landsbyhaven - en generel drøftelse af hvordan vi 

bruger tilsynet (jvf. TV 2-dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden') 
Der bliver ikke serveret mælk til madpakker mere.  
Svaret fra tilsynet bruges i hverdagen til at optimere det vi allerede gør. Tilsynet er 
godkendt.  

 
 

Spisning 
 
 
Kl. 18.30-19.15 
Tove - skoleåret 2019-2020: 
❖ Klasse- og holdinddeling 
❖ Undervisningens organisering med Ugeskema Revolutionen som omdrejningspunkt, 

herunder skole/hjem samarbejdet.  
❖ De fem pejlemærkers betydning for praksis 
❖ Ny handleplan i forhold til læringsledelse - et blik på intentionerne i 

folkeskolereformen og fremhævelse af de områder, vi har særligt fokus på. 



❖ Temadage/-uger , deltagelse i landsdækkende kampagner 
 
 
 
Kl. 19.15-19.30 
❖ “Princip om motion og bevægelse” skal godkendes/rettes. 
❖ “Princip for landsbyordningens arbejde med elevernes udvikling i de faglige og 

sociale fællesskaber” skal godkendes/rettes. 
❖ “Princip om lektiefri skole i Korning” skal godkendes/rettes. 

 
Kl. 19.30-19.40 
Datoer for kommende bestyrelsesmøder i skoleåret 2019-20. 
Arbejdslørdag den 31.08 - dialog om den endelige form ang. borgerinddragelse. 
 
Kl. 19.40-19.50 
75 års jubilæums-gruppen har været samlet, giver et kort referat af tankerne og vil gerne 
sparre med bestyrelsen om  forældre-/borgerinddragelse - flyers  med indkaldelse til et 
orienteringsmøde om arrangementet. 
 
 
Kl. 19.50-20.00 
Eventuelt 
 


