
 

  

      

1. Orienteringspunkter (OP) (17.00 – 17.30) EJ 

➢ Orientering udsendt (VSH/AJA) 

➢ Personale (Bettina/Lilian) 

➢ Bestyrelsen (Formanden/næstformanden) 

- Præsentation af årshjul for bestyrelsen. 

Referat 

Ledelsen: 

Orientering udsendt til bestyrelsen. Derudover er der enkelte nyheder: 

Bestyrelsen er godt tilfreds med Dagtilbuddets åbningstid. 

Der kommer nye skolemøbler til mellemtrinet og nye møbler til aulaen. 

Pengene er nu fordelt for betaling af krybberummet, så vi håber snart på, at byggeriet går i gang. 

 

Personalet i dagtilbuddet: 

Børnehaven arbejder med udeleg, sanglege og kroppen. 

Vuggestuen arbejder med sprog, sang og dialogisk læsning. 

Alle  er så småt begyndt at udfylde et kompetencehjul på alle børn. Det skal være klar 1. marts. 

Vuggestuen og børnehaven begynder nu på forældresamtaler med de 1,5/2 og 4 årige. 

Dagplejen har kørt med ledige pladser i den sidste tid, men der bliver fyldt op i fremtiden. 

 

Personalet i skolen:  

Indskolingen: De starter med skole hjem samtaler og er også i gang med at lave elevplaner nu. 

Der er lavet et nyt fokuspunkt som giver belønning: ”Der skal være stille, når de voksne taler.” I sidste periode var 

belønningen en time med brætspil og popcorn. 

Mellemtrinet: De afvikler også samtaler og arbejder videre på det der er i gang. 

Børnene er glade for den nye fodboldbane i skolegården og den bliver også brugt meget udenfor skoletid. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen: 

Det var en god aften med foredrag ved Lola Jensen. 
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Erik har været i Bøvling for at fortælle om det at være en Landsbyordning. 

Erik har været i Radio Midt Vest mht. Intra kontra den gammeldags kontaktbog. Intra bliver dog snart erstattet af 

AULA. 

Præsentation af årshjul for 2019. hvilket vedhæftes referatet. 

 

2. Økonomi (OP) (17.30 – 18.00) AJA 

➢ Budgetoplæg til budget 2019 m/ prioriteringer for bestyrelsen. 

➢ Forventet resultat for budgetår 2018 

Referat: 

Gennemgang af budgettet. Det er endnu ikke helt på plads, men det ser fint ud i hele Hjerm Landsbyordning. 

3. Opfølgning på Helhedsplanen (OP) (18.00 - 18.20) EJ/AJA/VSH  

➢ Hvad fik vi ud af den 17.jan arrangement. 

➢ Særlige opmærksomhedspunkter. 

Referat: 

Vi har været på det første møde vedr. helhedsplanen. Anders tilmelder til de næste seminarer. 

 

4. Princip om alkohol/rygning  (18.20 – 18.45) EJ 

➢ Gennemgang, tilretning og vedtagelse af princip 

➢ Nuværende medsendt i bilag. 

Referat: 

Rygepolitik:  

Vi har en god diskussion om både en alkohol- og rygepolitik, og der bliver udarbejdet et forslag som danner 

grundlag for et kommende princip. AJA udformer forslag ud fra dette. 

Der må ikke ryges/drikkes på Landsbyordningens grund. Heller ikke ved forældrearrangementer og ved 

personalearrangementer. Der kan ikke flexes ud i frokostpausen, da det er en betalt spisepause.  

 

Når man er på Hjerm Landsbyordning grund serveres der ikke alkohol. Udlejning undtaget. 

Når der afholdes trivselsarrangementer udenfor Landsbyordningens grund vil vi opfordre til, at der ikke 

indtages alkohol eller kun i begrænset omfang. 

 

5. Trivselshåndbog godkendes (18.45 – 19.00) IK 

➢ Den endelige udg. Godkendes.  

➢ Denne medsendt som bilag 

Referat: 

Trivselshåndbogen godkendes. 
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6. Oplæg til Strategiseminar 13. – 14. sep. 2019 (19.00 – 19.30) EJ 

➢ Hvad skal indholdet være/oplæg til personalet? 

➢ Hvor og hvordan skal det gennemføres, (tidsrammen/form)? 

Referat: 

Forslag til indhold: 

- Hvad er Landsbyordningens kerneydelse? 

- Hvad er kvalitet for Landsbyordningen? 

- Hvad er Landsbyordningens pejlemærker? Almen dannelse? 

Der arbejdes videre med at arrangere et seminar. 

 

7. Planlægning af førskolemødet i feb. (19.30 – 19.45) VSH/AJA 

➢ Hvem fra bestyrelsen deltager? 

➢ Hvilke budskaber vil vi lægge vægt på? 

Referat: 

Nicole deltager og fortæller om bestyrelsesarbejdet. 

 

8. Den gode historie (19.45 – 20.00) Alle 

Referat: 

- Innovation holdet tager på besøg på en robot fabrik - BILA 

- Vi har valgfag fra 0. til 6. klasse 

- Skolen har haft kontakt fra en journalist. Han vil gerne med på jagt tur hvis vi skal afsted 

igen. 

- Skolen har lavet det største trivsels løft i Struer kommune. 

 

9. EVT –  

Kort info fra AJA. 


