
REFERAT FÆLLES BESTYRELSEN 

 

 
Med blå: Toves kommentarer 
Med grønt: KMs kommentarer 
Med skråskrift: referat 

 

Dato: 13-08-20 kl. 17.00 -19.00  

Sted: SFO lokalet  

Referent: Kirsten Skipper 

ORDSTYRER: Kirsten Marie 

Til stede: Tove, Olga, Conny, Mette, 
Kirsten Marie, Anne Marja, Lotte, 
Kirsten Skipper 

Afbud: Rikke 

Tid Emne 

17.00-17.30  Godkendelse af referat fra 11-06 er lagt ind den 8.08.20  

Referatet er desværre mangelfuldt, da vi ikke har fået dokumenteret 
gruppearbejdet godt nok elektronisk. Vi har i fællesskab opdateret referatet. 

Velkommen til et nyt skoleår/årshjulet: Vi sætter datoer på - udkast i henhold 
til årshjulet nedenfor (sidetal i parentes henviser til det udleverede hæfte 
“Skolebestyrelsens Håndbog”): 

● 13. august: 
○  Intet konkret i forhold til årshjulet i år (s. 31-39 og 40-59) 

● 1. oktober:  
○ Udtalelse til det kommunale budget for det kommende år (s. 

108-110) 
● 19. november:  



○ Regnskab - tilsyn med forbruget (s. 108-110) 
○ Undervisningens organisering (s. 65-89) 
○ Personalesammensætningen (s. 11-115) 

● 28. januar: 
○ Regnskab - tilsyn med forbruget (s. 108-110) 
○ Kvalitetsrapporten (s. 60-64) 
○ SKolefritidsordningen (s. 90-93) 

● 4. marts: 
○ Regnskab - gennemgang af resultatet (s. 108-110) 
○ Budget - godkendelse (s. 108-110) 
○ Udviklingsplanen (s. 94-95) 

● 22. april:  
○  Regnskab - tilsyn med forbruget (s. 108-110) 
○ Elevernes trivsel (s. 96-101) 

● 27. maj:  
○ Regnskab - tilsyn med forbruget (s. 108-110) 
○ Skole/hjem-samarbejdet (s. 102-107) 

Spisning 

17.30-17.40 
Evt. spørgsmål fra bestyrelsen til status på børnetallet og medarbejdere i 
børnehaven, SFO og skolen. 

Ifht. ansættelse af ny pædagog afventes Sannes sidste arbejdsdag den 31/10. 

Børnehaven : 11 børn 

SFO: 24 børn inkl. morgen og to dages modul 

Førskolegruppen : 1 barn der begynder i skole i marts de øvrige 3 i skoleåret 
21/22 

Skolen: 31 børn ( 0.-.1 kl 10 børn; 2.kl-3.kl 11 børn ;4.kl 10 børn )  

11 piger og 20 drenge …. 

Snak omkring lærer-fordeling og undervisningstilbud på stedet.  

- Tove lægger en kort status i denne mappe på Google Drev senest 11-08 kl. 18 



Se ovenstående 

17.40-18.00 Spørgsmål og input fra bestyrelsen til den pædagogiske aften torsdag den 
27-08-20 (kl. 16-21). Aftenen skal handle om det videre pædagogiske arbejde, 
som de nye politikker på området og skolens udviklingsplan sætter rammerne 
for. 

Pædagogisk aften den 27.08.20 kl. 16-21 : 

1. Pædagogisk ståsted kort status- hvad har vi nået siden vores forrige 
pædagogiske aften den 16.08.19? 

● større samarbejde på tværs  
● fysiske rammer  
● fælles pædagogisk ståsted  

2. Børne- og unge- /skolepolitikken i praksis på Korningvej 70 

Arbejdsark er  udleveret på fællesmøderne i uge 32 om politikerne. 

Disse ark danner rammen for processen.  

3. Vores fælles årshjul i praksis - opgave- og ansvarsfordeling. 

Korning Skoles udviklingsplan “temaer”: 

“RESPEKT SAMARBEJDE OG FÆLLES RESULTATER”:  

-PARTNERSKAB  med forældrene  og lokalsamfundet… entreprenørskab 
og  jobkendskab  

- LIGEVÆRDIG UNDERVISNING/LÆRING  - Tidlig indsats  - 
proaktive - bevare børnenes motivation 

Elevinvolvering - “Eleverne på banen”  kendskab til elevernes håb og 
drømme - Følg en elev to gange om året - Yde eleverne opmærksomhed 
anerkendelse og anvende venligt tonefald……...en gammel elevdag...f.eks 
til jul  

UDESKOLE  



-Olga og Tove udarbejder ledelsens oplæg til aftenen og lægger det i denne 
mappe på Google Drev senest 11-08 kl. 18 

Se ovenstående  

Tove fortæller om tanker omkring partnerskaber (hellere samarbejde og 
fællesskaber) og at inddrage lokalsamfundet mere i skoledagen. Desuden ønske 
om at være proaktiv ifht. at byde eventuelle nye ”kunder” indenfor. Ønsket om 
at få lokalsamfundet inddraget. 

Spm. til konkretisering af alle tiltagene – hvem gør hvad: 

- Skolebestyrelsen inviterer alle foreningerne i byen til ”vores årlige møde”, 
for at øge samarbejdet mellem de forskellige foreninger, fællesskabet med 
resten af lokalsamfundet. KM skriver teksten, KS sørger for at sende mail rundt 
til foreningerne.  

- Der kommer konkret udviklingsplan fra både børnehave og skole efter 
pædagogisk aften. 

18.00- 18.50  Forældremødet torsdag den 17-09 

Materialet fra sidste forældremøde hænges op som udsmykning til mødet, 
således at alle tilstedeværende bliver mindet om hvad der blev lavet sidst, og vi 
kan arbejde videre på det. 

Før vi planlægger forældremødet, har bestyrelsen mulighed for at spørge ind til 
opsamling fra tidligere møder (“forældre på banen”, hjemmesiden, skiltning 
ved indkørslen m.m),  

Suppleanter til bestyrelsen er udsendt på Aula torsdag den 13.08  

Forældre på banen :  

● Fleksibilitet 
● Fællesskaber på tværs af alder 
● Øje for det enkelte barn 
● Fokus på natur og bevægelse  



● Rød tråd dagpleje->børnehave->skole 

Hjemmesiden : 

Vi kan ændre på indholdet men ikke på opsætningen, der er vi underlagt 
regler og retningslinjer fra den kommunale designmanual. Dokumentet er 
ikke vedhæftet, da det er et internt arbejdspapir. Jeg tjekker op på 
indholdsdelen inden mødet og kommer med ændringsforslag til drøftelse på 
mødet. 

STIKORD : tryghed - ture - overskud til dig - flow i forhold til det faglige 
niveau ….stor variation i undervisningen   

KS’s kommentarer til hjemmesiden ligger på et internt dokument på drev, som 
KM arbejder videre på. -Og alle der ellers har lyst til det! 

KM: Mht. indhold er det vigtigt, at siden holdes opdateret. Der er pt. en 
medarbejdere på siden, som er fratrådt og der mangler en. Er rettet d.d af vores 
sekretær Rikke. Rikke er på skolen tirsdag eftermiddag og torsdag formiddag.  

Fint med (aktuelle) fotos af ledelsen! Hvad med medarbejderne?  

Der er et punkt, som hedder politikker - som kun indeholder et om matematik 
og et om læsning! 

Billederne skal være flottere!! 

Det vurderes at være ved at være kritisk at få gjort noget ved hjemmesiden. 
Tove vil give den opmærksomhed, Conny foreslår at tage det op til team-møder 
samt at spørge om hjælp fra lokalsamfundet. Desuden ville det ikke gøre noget 
at det fremgår af hjemmesiden at teksten er skrevet af forskellige mennesker. 

Skilt ved vejen er bestilt  : 

Korning Skole og SFO 

Børnehaven Landsbyhaven 

Tove senest 11-08 kl. 18 er lagt i denne mappe på Google Drev 

Se ovenstående  



 

Der skal tages skolefoto – Tove bestiller. 

18:50-19:00 
Evt.: Tove spørger til om en fra bestyrelsen kunne tænke sig at følge en elev to 
tilfældige dage om året. -Det kan KS. 


