
Hjerm Landsbyordning, den. 29.04.2019 

  

      

REFERAT: Bestyrelsesmøde tirsdag, den 29-04, kl. 17:00 – 20:00 Dagtilbud. 

Mødedeltagere: Jette, Christina, Henriette, Nicole, Erik, Bettina, Lillian, Anders og Vinni 

Fraværende: Inger, elever 

 

1. Orienteringspunkter (OP) (17:00 – 17:30)  

➢ Orientering udsendt (VSH/AJA) 

➢ Elevrådet (Elevrådsformand) 

➢ Personale (Bettina/Lilian) 

➢ Bestyrelsen (Formanden/næstformanden) 

Referat: 

Skolen: 6. klasse skal snart have skolefest. De skal spille skuespil for forældrene. 

Åben skole d. 30.04. 

Begge teams er i fuld gang med at arrangere næste skole år. 

Der har været nogle fantastiske besøg hos Hama perler og BILA. 

Der er hele udedag for 2. og 3. klasserne. 

 

Dagtilbud:  

Børnehaven arbejder med planter for tiden, så de sår frø og kerne fra alt muligt. Vuggestuen har lavet sansekasser, 

som børnene kan sidde i.  

Vi starter op med at blive certificeret Sangglad institution i august måned. 

Struer Kommune er en ”Spil dansk dag” kommune 

I ”Spil dansk da”g ugen kommer der en sangkonsulent fra Sangglad ud til dagplejen. 

Bestyrelsen: Der er sendt høringssvar ind 

Fyraftensmøde d. 18. juni kl. 17:00 

 

 

2. Økonomi (AJA) (17:30- 17:50) (OP) AJA 

- Forventet resultat, samt tilbagemelding på kvartalsmøde med Jeannette og ØK.afd. 

Referat: 

Anders giver et overblik over, hvordan økonomien  ser ud i alle afdelinger. Det ser godt ud alle steder.  

Budgettet skal sendes ud til bestyrelsen en gang i kvartalet. 
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3. Principbehandling af følgende (EJ) 17:50 – 18:20 

- Princip for afvikling af lejrskole (oplæg fra LS/AJA) 

- Princip for forældreklager (oplæg ved Nicole) 

Referat: 

Princip for afvikling af lejrskole: Der skal tilføjes noget vedr. dagtilbuddets ekskursioner. 

Princip for forældreklager: Godkendt med små rettelser.  

De to principper skal sendes ud med referatet eller når de er gjort klar. 

 

 

4. Indledende snak om indhold af strategiseminar 13. – 14. sep. oplæg (AJA/VSH) 18:20 – 19:00 

Vi skal gerne være lidt mere konkrete på form, indhold og udbytte. 

- Hvad har vi brug for at sætte fokus på. 

- Hvad vil vi gerne, at der står tilbage efter strategiseminar. 

- Hvad vil ledelsen, medarb. og bestyrelsen gerne vi arbejder med. 

Referat: 

Der bliver lavet ca. 7 plancher til skolefesten og forældremødet i dagtilbuddet, hvor forældrene skal svare 

på, hvad der er vigtigst for dem, når de har deres barn i Hjerm Landsbyordning. F.eks.: Faglige 

kompetencer, sociale kompetencer, trivsel……….. 

Nicole og Erik kommer med et forslag til plancherne. 

 

 

5. Afslutning for vores 6. klasser (hvornår/hvordan)(BP) (alle) 19:00 – 19:20 

- Gør vi som vi plejer eller? 

Referat: 

Det bliver torsdag d. 27. juni kl. 18:00 - 20:00 for 6. klasse og deres forældre. Bestyrelsen mødes kl. 17.  

Det opfordres til at 6. kl. laver dessert.  

Henriette, Nicole, Jette og Erik deltager. Christina og Anders står for det praktiske inden aftenen. 

Anders og Erik holder en lille tale. 

 

6. Oplægsholder til foredrag i nov. Samt ønsket periode fastsættes (BP) (alle) 19:20-19:45 

- Alle skal/kan komme med forslag til oplægsholder  

Referat: 

Forslag:  
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- Rikke Yde Tordrup. Anders kontakter hende for at se om hun kan i november. 

- Anette Prehn, sociolog 

- Skærmens påvirkning 

 

 

7. Den gode historie: Alle 19:45 – 20:00 

Referat: 

Der er en aftale med en journalist i Kulturugen der er  d. 11.-14. juni. 

 

EVT. 

 

 

 

 

 

Punkter til næste best. møde: 

- Fyraftensmøde for forældre i skolen 

- Strategiseminar 

 

Punkter til p. møder i alle afdelinger inden strategiseminar 2019 

- Opsamling fra sidste års strategiseminar 

 

 

 

 


