
DAGSORDEN OG REFERAT FÆLLES BESTYRELSEN  
 

 

Dato: 30-01-20 
Sted: Personalerummet  
Referent: Kirsten Marie 
 

TID EMNE 
17.00-17.15 Spisning  

Godt nytår  
 
Tortillas med salat og fyld  eller lignende 
 Godkendelse af referat 
 

17.15-17.30 Status i forhold til regnskab 2019 og budget 2020 
Punktet budget sættes yderligere på mødet i februar. 
V. Tove og Olga 
 
Regnskab 2019 er gennemgået og godkendt.  
 
Der kommet et årshjul for budgetarbejdet - der er indkaldt til møde i 
marts, hvor ledelsen skal give et bud på, hvordan budgettet forventes 
overholdt. Køreplan videresendes til Kirsten Marie. Der er med-møde 
7/2-20. Her vil blive varslet, at det er nødvendigt at reducere 
pædagogtimer pga. underskud, som skal indhentes. Det vil blive 
efterlyst, om nogen fra personalet vil gå ned i tid. Gældende 
principper følges. 

Budgettet er justeret i forhold til det faktiske børnetal (44 børn). Det 
er vigtigt for ledelsen at understrege, at det gode pædagogiske tilbud 
opretholdes.  

17.30-17.50 Fremlæggelse af T3 (spørgeskema til forældrene, børn og personale 
om læringsledelse): Resultater og anbefalinger. 
Børnehave og Skole 
v. Olga og Tove  
 
USFO: 
Høj svarprocent! 
Der er en god udvikling (børnenes svar) fra 2017 til 2019, hvor 
undersøgelsen viser et meget flot niveau i børnenes trivsel. 



Også blandt forældrene er tilfredsheden høj - langt højere end 
kommunens gennemsnit! 
Ledelsen har siden undersøgelsen i 2017 arbejdet målrettet på 
forbedring på de punkter, der scorede relativt lavt i 2017 og dette har 
lønnet sig.  
 
Skole: 
Der er identificeret 3 læringssuccesser: 

1. Læring; god og varieret undervisning 
2. Høj forældretilfredshed 
3. Højt fremmøde/gode tiltag ved fravær 

 
Opmærksomhedspunkter: 

● Relationer mellem børnene - der skal skabes gode, dynamiske 
børnemiljøer 

● Mindset for skabelse af den varierede, glade undervisning 
● Vi har behov for nye tiltag rettet mod tosprogede børn 

 
17.50-18.10 De styrkende læreplaner. Et punkt fra november mødet der er udsat til 

d.d. 
v. Olga  
Børnefællesskab, børnemedbestemmelse og læringsmiljøer. DE 6 
læreplanstemaer har fået andre navne, som i højere grad retter sig 
mod børnene. 
Personalet arbejder løbende med mundtlig evaluering. 
 

18.10-18.30 Udtalelse vedrørende kvalitetsrapport 
Tove fremlægger indholdet i rapporten og kommer med et bud på en 
udtalelse til drøftelse. 
 

 
 



Korte udtalelser/synspunkter indsendes senest fredag d. 21. februar til 
Majbritt.t.christensen@Hedensted.dk 

Inspiration til udtalelse kan findes i afsnit 13 i kvalitetsrapporten fra 
2017-2018 

 

Kvalitetsrapporten  skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, 
der tager stilling til rapporten, herunder opfølgning herpå. Forinden 
drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra 
skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. 

Udvalget for Læring er blevet præsenteret for et udkast til 
kvalitetsrapporten og imødeser bestyrelsens kommentarer til skolens 
læringsresultater.  
 

18.30-18.50 Indhold til fyraftensmødet den 20.02 for samtlige forældre afstemmes  
Fremlæggelse af T3 m.m  
Formål: At skabe gode og stærke børnefællesskaber og at forældrene 
kan give hinanden gode råd til, hvordan man takler forskellige 
situationer. 
De fremmødte fordeles tilfældigt i grupper. Disse grupper går efter tur 
til forskellige borde, hvor der arbejdes med 6 forskellige temaer - 15 
minutter med hvert tema. 
 

18.50-19.00 Evt.  
-Børnetal i USFO, antal børn i skoledistriktet der fravælger matriklen 
samt branding/synliggørelse af hvad vi kan på stedet. (Skipper) 

● Vi kan vise den høje tilfredshed fra T3 
● Tydelig skiltning af skole og børnehave, f.eks. ved indkørslen 

til byen, når der ikke lige reklameres for byfest og lignende 
● Fingerstrik i hækken 
● Vi skal have det som tema til forældremødet - Kasper Arlund, 

PR-konsulent hos kommunen 
● Næste bestyrelsesmøde behandler input til branding 

 

Husk dialogmødet  med skolebestyrelsesformændene og 
skoleledelsen   den torsdag den  5. marts -  

Dato for skole bestyrelsesmødet i april - kan det ændres? 

https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/21-03-2018/ID2334/Bilag/Punkt_45_Bilag_1_Kvalitetsrapport_Hedensted_Kommune_201718_1pdf1.pdf
https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/21-03-2018/ID2334/Bilag/Punkt_45_Bilag_1_Kvalitetsrapport_Hedensted_Kommune_201718_1pdf1.pdf
https://www.hedensted.dk/hedensted_data/dagsorden/Byraadet_2018-2021/21-03-2018/ID2334/Bilag/Punkt_45_Bilag_1_Kvalitetsrapport_Hedensted_Kommune_201718_1pdf1.pdf


 
 


