
26.9.2019 Dagsorden fællesbestyrelsesmøde  
 
17-17.35 
Spisning. 
 
Valg af ordstyrer og referent. 
Godkendelse af referat fra sidste møde. 
 
 17.35-17.50 
BUDGET -  orientering 
Fremlæggelse til orientering for bestyrelsen  - Vi har deadline på budgetopfølgning torsdag 
den 26.09 og skal sende vores forventede regnskab for indeværende år med bemærkninger. 
 Hedensted kommunes oplæg om at se budgettet over 2 år. 
 
Opfølgning på budgettet for 2019 
Reguleringerne der blev sat i gang i sommeren 2019, gør at underskuddet som det ser ud nu, 
ikke bliver så stort som først forventet. 
 Reguleringerne slår igennem fra 1.9.19 
 
17.50-18.15 
SKOLE/HJEM SAMARBEJDET -dialog 
Dialog  skole/hjemsamarbejdet gensidige forventninger  - divergensen er stor i forhold til 
tidsforbruget og måden nogle forældre henvender sig på ...(Energityv/-giver) herunder hvad 
det gør ved det psykiske og faglige arbejdsmiljø for OS. 
Punktet har været drøftet på både MED møde og teammøde. 
 
Med udgangspunkt i skolebestyrelsens arbejde hæfte 3 og anbefalingerne fra 
forældrefiduser.dk, vil vi udfærdige et bud på principper for kommunikation mellem skole og 
hjem. 
Princippet vil blive fremlagt på fyraftensmødet torsdag d. 20.02.20 med efterfølgende dialog 
og indflydelse. 
Se dette link Samarbejde mellem skole og hjem  
 
Evaluering af forældremødet den 5.09.19 
Generelt godt - men mere tid til at være i dialog med forældrene. 
Kortere fælles oplæg  
Godt med maden ….sandwich….eller andet tidspunkt  
Børnepasningen var en god ordning.  
  
18.15-18.40 
JUBILÆUM DEN 23.11.19 STATUS, DIALOG /IDEER OG HANDLEPLAN  

http://medarbejder.hedensted.dk/bif
http://www.skole-foraeldre.dk/publikation/h%C3%A6fte-3-samarbejdet-mellem-skole-og-hjem


Status i forhold til Jubilæet lørdag den 23.11 - præcis afstemning af forventninger om 
skolebestyrelsens rolle i dette. 
Se mail sendt til jer fredag den 13.09 med beskrivelsen . 
 
Der er styr på meget af det. 
Der bliver opsat 75 flag (for skolen) og 20 fakler (for børnehaven) så man bliver mødt 
festligt. 
Tidsrejsen (i gymnastiksalen) bemandes forhåbentlig af tidligere elever.  
Når man går ind på skolen, mødes man af skolen som den er i dag. I børnehaven vil der også 
være “børnehavens liv gennem 20 år” 
  
I teltet,der skal symbolisere, Korning Hus vil der være forskellige optræden i løbet af dagen. 
Ulf Pilgaard (der har været på skolen under hans læreruddannelse) vil gerne på en eller 
anden måde være tilstede. Tove har styr på det. 
Der bliver lavet små historier sammen med børnene. 
Alle børn kommer til at optræde på den eller anden måde. 
 
18.40-18.50 
ARBEJDSLØRDAG UDSENDT MANDAG DEN 17.09.19 - UDVÆLGELSE AF 
OPGAVER ALT EFTER HVOR MANGE, DER DELTAGER.  
 
18.50-19.00 
Eventuelt (skriv dit punkt på senest onsdag den 25/9) 

● Skole-hjemsamtaler (Kirsten Marie) 
KM synes, det er utilfredsstillende at få tildelt et tidspunkt for så at være henvist til at 
forsøge at bytte (og bruge kræfter på det). Desuden er alle tidspunkter torsdag 
eftermiddage, hvor vores familie ikke kan nå det. Vi vil ikke tage fri fra arbejde og 
vores barn har desuden sin fritidsaktivitet torsdag eftermiddag. Tove fortæller, at hun 
har bedt de implicerede lærere om at holde sig indenfor deres “normale” arbejdstid for 
at spare - og at man kan bede om at få samtalen på et andet tidspunkt.  

 
 
 
 


