
Referat fællesbestyrelsesmøde torsdag den 04.03.2021 

Deltagere: Mette, Wickie, Helle, Olga, Tove, Conny, Rikke, Kirsten Marie, Finn, Kirsten 

Skipper, Lotte, Anne Marja.  

Referent: Kirsten Skipper 

Ordstyrer: Kirsten Marie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Tove byder velkommen med “Det er i dag et vejr” på blokfløjte.  

2) Præsentationsrunde 

3) Særlig velkomst til Wickie & Helle fra forældrerepræsentanterne 

4) Tak til Tove fra forældrerepræsentanterne 

5) Helle indleder med kort oplæg om samarbejdet mellem Løsning og Korning hidtil, 

tanker efter Toves besked om at gå på pension samt kommunens politik på området. 

Fortæller om stor velvilje til fremtidigt samarbejde og til dels samkøring hele vejen 

rundt, både i bestyrelser, MED-udvalg og blandt medarbejdere.  

6) Procesplanen ved Helle & Wickie 

a) Det dynamiske dokument procesplanen deles ud til alle og gennemgåes. 

Input deles løbende og efterfølgende. 

b) Valget til TR og AMR i Løsning udskydes til april fra nu, så medarbejdere kan 

nå at få lidt info omkring de nye tanker for fælles TR på de to matrikler.  

c) Der forventes fælles lokal MED pr. 1. maj 2021. 

i) Der forventes to øremærkede pladser til Korning, én 

medarbejderrepræsentant og én ledelsesrepræsentant, i hvert fald 

næste valgperiode. 

d) Fælles formel bestyrelse for Løsning og Korning. Helle tænker man selv kan 

vælge, om man vil sidde kun det ene eller begge steder. Der skal dog være 

minimum én forældrerepræsentant og én medarbejderrepræsentant fra 

Korning repræsenteret i den formelle fælles bestyrelse, i hvert fald frem til en 

ny bestyrelse skal tiltræde. 

e) Finn tilføjer, at man mindst frem til foråret 2022 ser lidt let på hvad der formelt 

er muligt ifht. repræsentanter og i stedet skeler mere til hvad man bliver enige 

om og gør det.   

f) Nyt organ kun for Korning som nok skal omfatte både skole, børnehave og 

SFO: Brugerråd. Skal dog klart være et niveau over hvad der svarer til et 

forældreråd. Skal indeholde både forældre og medarbejdere, eventuelt flere? 

g) Spørgsmål til om det der står i procesplanen er vedtaget eller til diskussion? 

i) Vikardækning fra Løsning. Var det smartere at løse lokalt? 

ii) “Akutte” forældrehenvendelser går til Olga som daglig leder, ved fag-

faglige henvendelser kontaktes Wickie. Ellers må de forskellige 

klasselærere kontaktes. Udfordringen er hørt, men det lader til at der 

er bred enighed om at det kan løses. Men man er klar over at der 

uafvendeligt vil ske en service-forringelse på det område.  



iii) Wickie og Helle vil tilstræbe at have faste tider på Korning skole. Hvor 

stor en procentdel? -antal timer? drejer det sig om? Wickie svarer på 

at det vil blive på dags- og ugebasis, der kan ikke fastlægges tider 

langt frem i kalenderen.  

iv) Spm. til hvordan Wickie vil lære forældre og børn at kende? -Svar: vil 

komme til forældremøder samt løbende komme på besøg i klasserne.  

v) Hvordan sikrer vi at Olga ikke ender på ren ledelse og overtid?  

vi) Grundet tid skubbes yderligere spørgsmål og kommentarer til næste 

møde. 

 

7) Brugerrådet og dens rolle 

a) Forældrerepræsentanter laver et udkast til opgavefordeling, som runder 

matriklens ansatte og præsenteres på næste møde. 

 

8) Ansættelse af ny lærer til matriklen 

a) Der har allerede meldt sig en interesseret ansøger på banen, dog kun i 

musik. 

b) Med i ansættelsesudvalget fra Korning: Brian, Kirsten Marie og Kirsten 

Skipper eller Lotte.  

c) Der er enighed om at vi hellere vil vente på rette ansøger end ansætte en 

delvist egnet kandidat blot for at få en der kan starte pr. 01.04. 

 

9) Datoer 

a) SB møde torsdag den 8/4 

b) SB møde torsdag den 27/5 

c) Sommerfest onsdag den 2/6 

d) Lejrskole 14.-16. juni 

e) Afsked for Tove.  

i) Der bliver holdt et lille farvel med børnene og personalet mandag den 

22/3. 

ii) Der bliver holdt stort farvel senere, hvor by og forældre inviteres - 

juni/august - når forholdene tillader det. 

iii) Der holdes afsked for Anne Mette fredag den 26.3.  

Finn Gatten tilføjer at han gerne deltager i møder, men efter anmodning. 

 

Vanlig gang for fællesbestyrelsesmøder: 

Kirsten Marie får input fra ledelsen og laver udkast til dagsorden, som sendes rundt. 

Kirsten Skipper er fast referent. 



Punkter til kommende møder: 

- Procesplanen 

- Brugerrådet 

- Ansættelse af ny lærer 

- Skoledagens struktur. Wickie og Helle indhenter inputs fra lærere forud for næste 

møde. 


