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Referat:  

- Støtteforeningen vil gerne være mere synlige i Landsbyordningen.  

- Der bliver lavet reflekser til alle børn i Landsbyordningen.  

- Hvis der er nogle der kender nogle der vil være sponsorer hører støtteforeningen  gerne fra jer. 

- Dagtilbuddet ønsker at Støtteforeningen evt. arrangerer forældrekaffe af og til. 

- Uge 24 er der Kulturuge: “Fra kalkgrav til motorvej” Det er en god ide, hvis Støtteforeningen er en del af det 

- Landsbyordningen vil gerne have hjælp til at fejre når vi bliver permanent i 2020 

- Personalet må meget gernesende en ønskeliste til Støtteforeningen 

2. Orienteringspunkter (OP) (17:20 – 17:50)  

➢ Orientering udsendt (VSH/AJA) 

- Opfølgning førskolemødet. 

Referat: 

Der er nu ved at blive lagt en tidsplan for krybberummet 

➢ Elevrådet (Elevrådsformand) 

Referat: 

Plancherne mht. brug af cykelhjelm er hængt op og der er lavet et spørgeskema. Det har været en god proces. 

➢ Personale (Bettina/Lilian) 

Referat: 

Dagtilbuddet: 

- Vi har sagt farvel til Søren Ole 

- Skal nu sige farvel til førskolebørnene og Lasse pr. 01.02.19 

- Nyder at vejret er lunt og er allerede mere ude 

- Bettina var med til Fællespasning i to dage i uge 7. Det var en god oplevelse. 

- Vi har haft besøg af Billi fra Bilka der kom med fastelavnsboller, og vi maler en tønde til Bilka 

-  
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Skolen 

- Der afholdes forældresamtaler lige nu 

- Elevplanerne er lavet så forældrene kan se dem 

- Det nye skema skal snart til at laves 

- Innovations holdet skal besøge BILA 

- Fagdage: der kommer forældre og fortæller om f.eks. Jagt 

 

➢ Bestyrelsen (Formanden/næstformanden) 

- Helhedsplanen, hvor er vi..opsamling på mødet 19.02.19 

Referat: 

- FRU møde mandag d. 4. Marts. Nicole deltager 

- Arbejdet på mødet vedr. helhedsplanen handlede om, hvad kvalitet er for forældrene for 0 - 18 års området  

 

3. Økonomi (AJA) (17:50- 18:20) AJA 

➢ Årsafslutning og nyt budget. 

- Forventet investeringer godkendes 

- Hvad kan vi sige om fremtiden? 

Referat: 

Der er et overskud i alle afdelinger, som personalet og bestyrelsen senere skal have sat “navn” på. 

4. Principbehandling af følgende (tilrettes og godkendes, vedlagt i bilag) (18:20 – 19:15) I grupper 

- Princip for klassekasser. 

- Princip for forælderklager.  

- Princip for fødselsdage i dagtilbud.  

- Princip for alkohol og rygning.  

Referat: 

Princip for klassekasser  Godkendt 

Princip for forældreklager  Godkendt 

Princip for fødselsdage i dagtilbud Godkendt 

Princip for alkohol og rygning Udsat 
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5. Den gode historie: (19:15 – 19:25) Alle 

Referat: 

- Det skærpede tilsyn er blevet hævet på skolen 

- Læsekursus i skolen for børn og forældre 

- Det faglige niveau på skolen er steget de sidste år 

 

EVT. 

 

 

 

Næste møder: 

- Tage resultater med vedr. Læsekursus  

- Evt. indbydelse af bosætningsudvalget til mødet 


