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Dato: 11-06-20 kl. 17.45 -20 ( mødet er rykket til det tidspunkt pga. MED møde kl. 
16.30-17.45  i personalegruppen .  
Sted: Gymnastiksalen med de nye opstillede borde  
Referent: Lotte 
ORDSTYRER: Conny  

TID EMNE 
17.45-18.10  Spisning  

Herunder nye børn pr. den 1.08.2020 2 nye børn fra Ellipse Haven 
Godkendelse af referat - godkendt 
 

18.10-19.10 SAMHØRIGHED, TRIVSEL OG LÆRING:  
Vi laver sammen nogle anbefalinger ud fra en ledet proces - den vi kender fra 
arbejdet med skole og børne unge politikken. Olga og Tove leder processen.  

Vi vil blive opdelt i tre grupper . 

Vi delte os kun op i to grupper. 

På baggrund af forældre-på-banen, nye politikker og gruppernes drøftelser 
arbejdede de to grupper på hver deres måde. 

Den ene gruppe arbejdede på et slogan. Evt. kan det stå på skolen med 
bogstaver. 

Den anden gruppe arbejdede med at få tydeliggjort værdierne og få promoveret 
Landsbyordningen bedre, bl.a. gøre hjemmesiden mere interessant og 
spændende.  

Korte præcise beskrivelser i punktform, som underbygges af udsagn fra børn, 
ansatte, forældre og evt. lokale. 

● Fleksibilitet 
● Fællesskaber på tværs af alder 
● Øje for det enkelte barn 
● Fokus på natur og bevægelse  
● Rød tråd dagpleje->børnehave->skole 

Tendenser: 

https://docs.google.com/document/d/1exGxwwKNIMAFAIiZACfeJESkRtdql8u
6/edit 

https://docs.google.com/document/d/1exGxwwKNIMAFAIiZACfeJESkRtdql8u6/edit
https://docs.google.com/document/d/1exGxwwKNIMAFAIiZACfeJESkRtdql8u6/edit


Bilagene vi skal  bruge til denne proces er at finde i vores fælles mappe .  
Det bliver som aftalt udskrevet og sendt med jeres børn hjem på torsdag den 
4.06.  

19.10-19.30  Skoleåret 2020-2021 i Landsbyhaven og Skolen  
Organisering og struktur 
Conny får 0. og 1. klasse 
Der hvor Sanne er nu bliver til musik 
4. kl kører selv Anne-Mette er tovholder 
2. og 3. klasse er en differentieret klasse Sanne er støtte 
sporvogn - pæd tiltag. 1. juli kommer Kate Thesbjerg. (læsevejleder) Det er 2. 
klasser fra resten af kommunen. Læsecamp.  
 
Indstilling af en kandidat til pædagogstilling i Landsbyhaven/ SFO. 
Olga er ved at få regnet ud, hvor mange timer en ny pædagog kan ansættes på. 
 
 
 
 
Pædagogisk tilsyn Landsbyhaven – 14:00 til 16:00 den 02/09-20 
Anna-Marja vil se om hun kan komme. Ellers kontaktes en anden fra bestyrelsen 
Kirsten Risbjerg kommer d. 27. aug. 2020 
 
 
Fælles tiltag  
De sidste 14 dage af dette skoleår… 
En udflugt i støbeskeen d. 25. 06 
Taler kl. 10.00 d. 26. juni - Kirsten Risbjerg kan måske… Lotte vil gerne - kan 
måske… Finder ud af i fællesskab hvem der holder tale sidste skoledag for 4. 
klasse.  
 

19.30- 19.50  Datoer og årshjul for fællesbestyrelsen 20-21 
- arbejdslørdag- 24. april 
- fællesbestyrelsesmøder 20/21 17.00-20.00 -  13. aug, 1. okt., 19. nov.,  

28. jan., 4. marts, 22. april, 27. maj. 
- Forældremøde 17.9 - 17.00 - 19.00 opdeling i grupper  
- Høstmarked til fordel for Korninghus - venter til efteråret 2021  
- og andet …. 
- Sommerfest 17.6.2021 

 
19.50-19.00 Evt. Punkt til næste gang: Vi har nedsat et udvalg som kigger på hjemmesiden. 

og inviterer Kasper Arlund med til næste møde.  
Punktet udsættes til den 13/8.  
 
Vi skal have et suppleringsvalg. Tove undersøger praksis.  
Vi er opmærksomme på at prikke forældre på skuldrene. 
 
 



 
 
 

 
 


