
2020-11-19 Dagsorden fællesbestyrelsesmøde 

 
Til stede: Olga, Tove, Mette, Kirsten Marie, Lotte, Anne Marja, Rikke, Skipper, Thayaalini på starten af 
mødet til præsentation. 
Afbud: Conny 
 

 

TID EMNE 
17:00-17:10 Godkendelse af referat. 

Fælles gennemgang af referatet. Godkendt.  
Kort om mødet med politikere/embedsfolk 
Stor enighed fra personale og forældrerepræsentanter om hvilke punkter, vi ønskede fokus på 
overfor politikerne. Stor fokus på mangel på dagplejere.  
Vi bliver enige om at indkalde til møde med Søs, lederen af dagplejen angående børnetal og 
antal dagplejere. -Lotte og Skipper tager initiativ.  

17:10-17:20 
 
 

Udtalelse til det kommunale budget. 
Det kommunale budget er ikke klar, så udtalelsen må vente til mødet den 28. januar 2021. 
Inden dette møde har bestyrelsesmedlemmerne set en video, hvor budgettet forklares.  
NB: Der lægges en ny video på Drev 12/11, som erstatter den video, vi ikke havde tid til på 
sidste møde! 
Stor ros til begge videoer fra alle forældrerepræsentanter. Giver et rigtig godt overblik og en fin 
forberedelse til at forstå budgettet. 
Spm. ifht. at vi ikke bruger vikarer - hvor går grænsen?!  

17:20-17:35 Orientering om status på hjemmesiden. Indledes af KM (hjemmesiden vises på smartboard), 
derefter input fra øvrige forældrerepræsentanter. 
Rikke tager nye billeder til hjemmesiden den 31/11.  
Arbejdsgruppe på hjemmesiden: Tove, Rikke og Kirsten Marie. 

17:35-18:00 Planlægning af møde med lokale foreninger 
hj 

18:00-18:30 Det videre arbejde med principper 
Udskydes 

18:30-18:40 Skolens udviklingsplan – herunder værdierne: TRYGHED, NÆRVÆR OG GLÆDE 
Tove lægger planen i mappen 2020-11-19 på Drev senest 12/11, bestyrelsen læser den forud for 
mødet. 
Tove fremhæver punkter fra udviklingsplanen, vi særligt skal lægge mærke til 
Elevrådet inviteres til det første kvarter af næste møde mhp. at fremlægge elevernes ønsker. 

18:40-18:50 Orientering om APV 
Arbejdsmiljøgruppe: Jesper, Anne Mette, Tove og Olga. Har jævnlige møder, god stemning og 
god energi på stedet.  
Efter besøg af Henriette Kork fra kommunen er flere ting blevet optimeret, især omkring 
nær-ved-ulykker.  

18:50-19:00 Evt.  
Olga: ang. ansættelse af pædagog. Ansættelsessamtaler tirsdag den 8/12 fra kl. 17. 


