
   

 

 

 

 
 

 

Hjerm Dagtilbud    T: 96 84 89 36 

SKOLEVEJ 5    E: Hjermdagtilbud@struer.dk    
7560 HJERM     H: Hjerm.struer.dk 

 

Referat bestyrelsesmøde d. 19.09.17 

Deltagere: Masja, Inger, Erik, Jette, Nicole, Lillian, Elsebeth, Jonas, Anders og Vinni. 

Fraværende: Kristina 

Referat fra sidst er godkendt. 

1. Orienteringspunkter 

- Sidste nyt.  

Der er blevet forhandlet nye retningslinjerne ang. økonomisk frihed til omplacering i 

forhold til tidligere. Landsbyordningens økonomi opgøres fortsat opdelt i enkelt 

enheder, men 5% kravet (underskud/overskud) gælder fremadrettet for den samlede 

ramme i landsbyordningen. 

Jonatan er startet som medhjælper i SFO. 

Lisa er nu medhjælper i både i vuggestuen og SFO. 

- Elevrådet 

Nyt bordtennisbord, er bestilt. 

Når man spiller bordtennis skal det være med nogle fra egen klasse, da der er 

forskellige regler i klasserne. 

Ønsker vandautomat til lille gang. 

Ønsker noget til at tørre hænder i i stedet for papir, en håndtørrer. 

Det går godt med at holde toiletterne rene. 

- Skole/SFO 

Meget fokus på fagdage. Flotte tiltag. Stor succes. Personalet skal passe på ikke at slå 

for store brød op. 

Læsebånd arbejdes der videre med. Der arbejdes systematisk med det. Vi har mange 

gode læsere, men vi vil gerne have flere. 

Der er sat flere læretimer på 1. klasse.  

- Dagtilbuddet 

Der er sat flere personale på fra morgenen af, da der kommer flere børn tidligt. 

Prøver at ”opdrage” både personale og forældre, at tjekke ind i Daycare hver dag både 

 morgen og eftermiddag. Gælder også i ferie perioderne. 

Dagtilbuddet har haft brandøvelse, og alle blev reddet. 

Børnetallet stiger i vuggestuen 

Dagplejen ligger jævnt i børnetallet 

Børnehaven stiger lige så stille. 

Dagtilbuddet er stadig på uddannelse med Ole Henrik Hansen en gang om måneden. 
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- Personale 

Dagtilbuddet: Arbejder med ”fra jord til bord”. Det slutter med høstfest d.28.09.17. 

Børnene er med til at samle ind, forberedelse af maden. 

Der skal laves et kompetencehjul på hvert barn to gange om året. Til marts og oktober. 

Skole: Der er arbejdet meget med naturens dag og der er god sammenhæng med 

lokalsamfundet. 

Der er samarbejde med Langhøj mht. fagdage. Pt. er der fagdag en dag om ugen for alle 

klasser. Det er forskelligt hvordan det arrangeres, f.eks. på tværs af alle klasser, i hver 

klasse, samme emne, forskellige emner m.m. 

Der er ved at blive lavet en husaftale mht. tilstedeværelses pligt.  

Hjerm skole er stadig en udeskole.  

- Bestyrelsen 

Erik har været til FRU møde.  

Har sagt farvel til Helene. 

FRU på skoleområdet d. 9.10.17. Nicole deltager. 

2. Økonomi 

- Dagtilbud og dagpleje 

Dagplejen kører som den skal 

Dagtilbuddet ligger lidt under forbrugsprocenten pr. september. 

- Skole og SFO 

Skolens forbrug ligger meget fint set ud fra forbrugsprocenten pr. september. 

SFO ligger lidt under forbrugsprocenten pr. september. 

- Forventet resultat 

Der bliver et forventet lille overskud i dagtilbuddet og SFO. Et lille underskud i skolen. 

3. Forslag til forretningsorden 

- Beslutning af forretningsorden 

Ændring mht. til godkendelse af referat. Erik retter det. 

- Beslutning om fast dagsordenspunkter 

Godkendt 

- Beslutning om procedure for godkendelse af referater 

Referatet bliver sendt ud efter mødet, og hvis medlemmerne ikke kommer med 

indvendinger indenfor 7 dage, er referatet godkendt 

- Fastsættelses af mødekalender 

Datoerne der står på dagsordenen er godkendt, AJA lægger dem i kalender. 

 

 

 

4. Gennemgang af materiale til UVM 



   

 

 

 

 
 

 

Hjerm Dagtilbud    T: 96 84 89 36 

SKOLEVEJ 5    E: Hjermdagtilbud@struer.dk    
7560 HJERM     H: Hjerm.struer.dk 

 

Der er lavet en strategi på hvordan året skal køres fra A-Z. Disse papirer er sendt ind til 

undervisningsministeriet, og de kommer på besøg i oktober. 

Se vedhæftede oversigtsplan, materialet er lagt frem på lærerværelset, man er meget 

velkommen til at se det igennem. AJA besvarer evt. spørgsmål 

5. Planlægning af årshjul, gennemgang af principper 

- Moppestrategien gennemgås. Anders retter små ting og den er derefter godkendt. 

6. Landsbyordningens ”Branding” i fremtiden 

- Skal de to Facebook sider lægges sammen? Beslutning: Dagtilbuddet og skolen 

beholder hver deres Facebook side. De skal dog ændres til at hedde Hjerm 

Landsbyordning Dagtilbuddet/skolen.  

- Der skal laves et fælles logo. Der skal være et billede, lidt tekst og bølgerne fra Struer 

kommune på. Der kommer en konkurrence ud i Hjerm Posten og Hjerm Facebook siden 

på dette. 

7. Evt. Der bliver taget skolefoto i næste skole år 

- Der er en der vil sende et tilbud på skolemad 

 


