
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. august 2017 

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

1. Kort velkost og info 

- Præsentation af den nye bestyrelse – Vi tager en runde. Data vedhæftet. 

- Hvordan er vi kommet i gang – Anders er blevet taget pænt i mod. Er godt i gang, men 

der er meget nyt. 

- Nyt personale – Charlotte Hamborg Sørensen 1. kl., Jakob – tidligere vikar i skolen, 

Mette Thrane – skolepædagog, studerende stoppet i SFO, Mathilde er startet som 

medhjælper vikar i stedet indtil vi finder en fast medhjælper. 

- Ønsker til principrammer – bestyrelsen skal beslutte om det er ledelsen eller bestyrelsen 

der beslutter hver gang, om der må være en omlægning af timer sidste dag op til jul og 

sommerferie. Punktet bliver taget op på næste bestyrelsesmøde. 

- ser tiden an. 

- Til hver møde vil der ud for hvert punkt stå BP (beslutningspunkt), OP 

(orienteringspunkt), DP (debatpunkt), så alle kan forholde sig til det inden mødet. 

- Der er startet læsebånd op hver morgen på skolen, ½ time. Målet er at børnene bliver 

bedre læsere. Evidens baseret.  

- Der er startet fagdage op på skolen. En dag om ugen. 

- I dagtilbuddet er der fuld gang i kompetencehjul, det didaktiske proceshjul og dermed 

små grupper 

- Der kommer snart en brandøvelse i dagtilbuddet. 

 

2. Konstituering af bestyrelsen m.m. 

- Kort intro til bestyrelsesarbejde i en landsbyordning – Bestyrelsen er med til at lave 

principper. F.eks. moppepolitik og kost. En vigtig opgave er at være med til at forbinde 

landsbyordningen med lokalsamfundet. 

- Nye billeder til hjemmeside af bestyrelsesmedlemmer – alle sender et billede eller de 

gamle bruges. 

- Kontaktoplysninger på medlemmer i bestyrelsen – Alle bestyrelses medlemmer skal 

snarest sende deres mail, telefonnummer, et billede, adresse til Anders på aja@struer.dk 

- Formand: Erik 

- Næstformand: Nicole 

- Der skal udarbejdes en forretningsorden: mødedatoer og dagsorden punkter. Anders og 

Erik laver et eksempel på en dagsorden til næste gang, hvor det bliver besluttet om den 

kan bruges.  

- Erik og Anders laver dagsordenen hver gang. Alle kan indsende punkter til Anders. 

Derefter laver de dagsordenen, ud fra hvad der kan nåes.  

- Det bliver besluttet at Vinni bliver en fast del af bestyrelsen. 

-  Det bliver besluttet at suppleanten fra elevene deltager hver gang. Det er kun 

elevrådsrepræsentanten der har stemmeret. Suppleanten har dog stemmeret, hvis 

elevrådsrepræsentanten er fraværende. 
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- Tildeling af kontaktpersoner på klasser og børnegrupper: 

o  0. klasse: Jette 

o  1. klasse: Kristina 

o  2. klasse:  Kristina 

o  3. klasse: Inger 

o  4. klasse:  Erik 

o  5. klasse:  Inger 

o  6. klasse:  Erik 

o  Dagplejen: Nicole 

o  Vuggestuen:  Masja 

o Børnehaven: Masja 

 

3. Afvikling af sommerferie i daginstitutionen 

- Ønske om tre ugers lukningsperiode i lighed med resten af kommunen – Økonomien 

taler klart for at der bliver lukket i 3 uger. Beslutning: Dagtilbuddet holder lukket i 3 

uger om sommeren. Det meldes ud så hurtigt som muligt, hvilke uger det drejer sig om. 

-  

4. Landsbyordningens ”Branding” i fremtiden 

- Skal Facebook grupper lægges sammen? Skal der skabes nyt ”slogan” 

- Skal vi have nyt fælleslogo? 

- Skal der skabes nyt ”slogan”     

Udskydes til næste møde 

5. Mødekalender for kommende bestyrelsesperiode aug. – jan 

- Arbejdsmetode fremadrettet, f.eks. årshjuls modellen  udskydes til senere 

- Mødekalender:  

19. september kl. ??? 

24. oktober kl.?? 

Erik og Anders laver en møderække for resten af året til næste møde 

 

6. Evt.: Fredag d. 1. september kl. 14 er der kaffe på lærerværelset for personale og bestyrelse 

for at sige farvel til Helene 

 

7. Evt.: FRU møde for dagtilbud: 28. august kl. 19:00 – 21:00.  Erik deltager.  

 

8. Evt.: Indtil næste bestyrelsesmøde skal alle tænke over, hvordan vi kommer i gang med 

brugen af et advisory board. Der skal vælges 2-5 personer fra lokale ungdomsuddannelser 

samt lokale idræts-, kultur-, erhvervs- og foreningsliv, der skal udfordre på 

landsbyordningens praksis og skabe et udviklende netværk. 

 

9. Evt.: Erik deltager i møde med undervisningsministeriet sammen med Anders. 

 



Punkter til næste bestyrelsesmøde d. 19. september: 

- Referat fra FRU møde. Mødedeltager til næste FRU møde d. 9. oktober kl. 19:00 – 

21:00 i mødelokale 2 på Struer Rådhus skal vælges  

 

- Anders og Erik laver et eksempel på en dagsorden til næste gang, hvor det bliver 

besluttet om den kan bruges.  

 

- Erik og Anders kommer med forslag til møde datoer for resten af året 

 

- Indtil næste bestyrelsesmøde skal alle tænke over, hvordan vi kommer i gang med 

brugen af et advisory board.  

 

- Ønsker til principrammer – bestyrelsen skal beslutte om det er ledelsen eller bestyrelsen 

der beslutter hver gang, om der må være en omlægning af timer sidste dag op til jul og 

sommerferie. Punktet bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.  

 

- Arbejdsmetode fremadrettet, f.eks. årshjuls modellen   

 

- Landsbyordningens ”Branding” i fremtiden 

o Skal Facebook grupper lægges sammen? Skal der skabes nyt ”slogan” 

o Skal vi have nyt fælleslogo? 

o Skal der skabes nyt ”slogan”    

 

 


