
DAGSORDEN OG REFERAT FÆLLES BESTYRELSEN  

 

Dato: 30-04-20 

Sted: Spisestuen Merringgaard, Merringvej 137, 8723 Løsning. Indgang ad 

dobbeltdøren midt på husets forside.  

Referent: Kirsten Marie 

 

 

TID EMNE 

17.00-17.25 Spisning  

Tortillas med salat og fyld  eller lignende 

 Godkendelse af referat  

Referat godkendt. 

17.25-18.30  
SAMHØRIGHED, TRIVSEL OG LÆRING:  

Alle har brug for at mærke samhørighed med andre, føle sig kompetente og 

opleve indflydelse. De behov hæmmes lige nu for rigtig mange børn og voksne 

over hele verden hvordan imødekommer vi dette på Korningvej 70 i vores 

genåbning.  

1. Legen og hverdagen i Landsbyhaven .  

2. Skolehverdagen efter genåbningen organisering og struktur .  

I skolebestyrelsen vil det være godt at drøfte hvordan vi sikrer os stærke 

børnefællesskaber og skaber samhørighed  – og hvad forældrene kan gøre set i 

lyset af den aktuelle situation ? 

 Hvordan går vi som medarbejdere foran og viser stærke arbejdsfællesskaber på 

tværs af alle årgange og fag på trods af den nuværende situation? 

Bestyrelsen er trygge ved skolens håndtering af oplukningen af Korningvej 70 

Der skal være obs på børn der evt føler sig ensomme med baggrund i den nye 

hverdag, 

Der bliver brugt en høj grad af hjælp fra kollegaer, så dagene kører bedst 

muligt. Børnene er delt op i mindre grupper med en lærer/pædagog, og det 

kører rigtig godt, der er en meget stor kreativitet fra alt personale, og de gør det 

så godt alle sammen. STOR ros til alt personale på Korningvej 70 fra 

bestyrelsen af. 

Der er plads til børnene i SFOen, så børnene skal endelig komme og være en del 

af det. 

-At arbejde med materialet fra ”forældrene på banen” fra den 20.02. Her kan vi i 

skolebestyrelsen lave en række anbefalinger, der styrker de stærke 

børnefællesskaber og skaber trivsel blandt børnene– hvad gør vi tilsammen i 

skolen og i hjemmene? 



Tove og Olga fremlægger de overordnende udsagn fra den 20.02- hvilke 

tendenser ser vi?( SE bilagene) her i mappen  

Det er vigtigt at vi tager børnene alvorligt, og har øje for at børnene føler 

sammenhørighed. I undervisningen styrer de voksne det, og man kan ikke bare 

sådan melde fra i grupperne, men hvordan får vi det til at virke også udenfor 

“Klasserummet”  

Punktet tages op grundigt på næste skolebestyrelsesmøde d. 28.05.20 

Tove og Olga sørger for at der er et sæt med alle bilagene i til os alle til næste 

møde. 

HØRINGSSVAR DEADLINE senest den 29.05  

Samtidigt kan vi inddrage den nye skolepolitik og børne/unge-politik , som vi jo 

har bidraget til. 

Mail er udsendt herom ultimo marts og primo april.  

Bilagene er downloadet og findes her i mappen under skolepolitik . 

Torsdag den 5. marts udfærdigede børnene nogle samværsregler i forbindelse 

med den nationale trivselsdag og skrev dem ind på nogle plakater med et træ, se 

evt. dette link:  https://redbarnet.dk/skole/mobning/min-skole-min-ven-

indskoling/. 

Hvilke tegn vil vi se på den gode udvikling i forhold til stærke 

børnefællesskaber med udgangspunkt i målene for ovenstående i pkt. 3? 

Arbejdsark (bilag)  

Fremlæggelse og implementering af dette?  

Der kvitteres for et virkelig fint arbejde, hvor man som forældre og personale 

kan forstå det der står, det er meget overskueligt og autentisk. 

Taleboblerne er virkelig et plus for politikerne. 

Når det er endelig besluttet, bør vi sørge for at alle forældre får et fysisk 

eksemplar i hånden, så det bliver kendt af alle. 

Det kunne være en ide at skriftstørrelsen blev en smule større, så det blev 

nemmere at læse. 

De har formået at servere den store menu på et lille fad. 

Det er dejligt at høre at man nu vil se på dagtilbudspolitikken, det vil være skønt 

om de layoutmæssigt bliver ensrettet, så vi kan udlevere et sæt til nye forældre. 

18.30-18.50 TILSYN MED FORBRUG : 

-Regnskab 2019 ( se ramme opgørelse bilag i denne mappe)  

-Personalesituationen  

-Budget 2020  forbrug( se budget 2020 bilag i denne mappe) 

 

Vi gennemgik regnskabet for 2019 og har taget regnskabet til efterretning.  

https://redbarnet.dk/skole/mobning/min-skole-min-ven-indskoling/
https://redbarnet.dk/skole/mobning/min-skole-min-ven-indskoling/


Vi gennemgik budgettet for 2020 

Det ser ud til at budgettet hænger bedre sammen, ovenpå de reguleringer der 

allerede er blevet lavet. Alt er dog ikke effektueret endnu, da der er nogle 

personalemæssige tilretninger der først slår igennem efter sommerferien. 

I forhold til Covid-19 udgifter forventer vi, at der sker en form for kompensering 

 

Vi skal sørge for at de børn der bor her i byen også vælger skolen/landsbyhaven 

til. Vi har brug for hvert et barn der bor i byen eller omegnen.  

Korningvej 70 har brug for alle de børn de overhovedet kan få. 

 

18.50-19.00 Evt.  

 

Der afventes i forhold til sommerfesten, og så håber vi at der måske kan laves et 

eller andet. 4. klasserne skal dog sikres en eller anden form for afslutning. 

 

Vi undersøger lige om der er mulighed for at vi kan få foldere med fra 

Korningvej 70 i den hilsen der bliver afleveret til tilflyttere i byen. 
 

 


