
Hjerm Landsbyordning, den. 20.08. 2019 

  

      

REFERAT: Bestyrelsesmøde tirsdag, den 20.08.2019, kl. 17:00 – 20:00 Skolens mødelokale. 

Mødedeltagere: Mie, Henriette, Erik, Kristina, Inger, Lillian, Bettina, Anders og Vinni 

Fraværende: Nicole og eleverne 

 

1. Konstituering af bestyrelsen (17:00 – 17:30) Bestyrelsen 

Referat:  

Formand : Erik  

Næstformand : Nicole 

 

2. Orienteringspunkter (OP) (17:30 – 17:50)  

➢ Orientering (VSH/AJA) 

➢ Elevrådet (Elevrådsformand) 

➢ Personale (Bettina/Lilian) 

➢ Bestyrelsen (Formanden/næstformanden) 

Referat: 

Orientering:  

Skolen er kommet godt i gang og 6. klasse er sendt afsted til Bornholm. Susanne Loftager er ikke i SFO mere og har 

kun skoletimer. Cathrine Søs Nielsen er ansat i SFO i stedet. 

De tre ny ansatte i dagtilbuddet er kommet godt i gang. Den studerende er stoppet og Jette er i hendes timer indtil 

d. 1/12 2019, hvor der kommer en ny studerende. 

Krybberummet er godt på vej. 

Og vi påbegynder byggeri af forberedelsesrum, så snart det er muligt. 

Personalet på skolen: 

Det er vigtigt at alle klasser kommer godt i gang, og det arbejdes der på. 

Der kommer en fagdag i forbindelse med Naturens dag, både i indskolingen og mellemtrinet. 

I uge 46: Emneuge der handler om Verden. 

Lærerne vil arbejde med at blive mere åben overfor hinandens arbejdsområder. Være sparringspartnere for 

hinanden, der er aftalt feedback model med udgangspunkt i fælles suppervision. 

Indskolingen vil i gang med at lave plakater vedr.: kan selv, vil selv. Kommunikere det ud til forældre, hvad vi mener. 

Åbenthus dage kan ses i Intras aktivitets kalender. Datoerne bliver også fortalt på forældremøderne. 

 

Dagtilbuddet: 

Der er kommet mange nye børn i vuggestuen. Der arbejdes med høsttema: høste kartofler, male korn, besøg på 

foderstof, se på forskellige maskiner. 
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Børnehaven: her er også kommet nye børn og de er faldet godt til 

Vi starter nu igen med de små grupper. Her skal arbejdes med: Her bor jeg. Høsttema. Dyrejagt. 

Udegruppe er tæt på at blive sat i gang. 

Bestyrelsen: 

Der er blevet sendt et høringssvar fra os vedr: besparelse i ledelse, 10. klasses placering, reducering af SUS midler. Vi 

ved endnu ikke, hvad resultatet bliver. 

Der er kommet en indbydelse til skole og forældrenes Landsmøde fra Skole og forældre til forældrene i bestyrelsen.  

Logopylon der står ved krydset skal flyttes til ny placering, så det ikke står så tæt på krydset. Bestyrelsen anviser ny 

placering, hvorefter Anders bestiller folk til opgaven. 

 

 

3. Økonomi (AJA) (17:50- 18:20) (OP) AJA 

Gennemgang af økonomi og forventning til årsafslutning. 

Referat: 

Anders gennemgår budgettet. Det ser rigtig fint ud. Inger har været med til gennemgang inden fremlæggelse. Der er 

grundlæggende tilfredshed med budget og prioriteringer. 

 

4. Fordeling af kontaktpersoner i bestyrelsen til klasserne 18:20 – 18:40 EJ 

- Hvem deltager til forældremøde i indskoling og mellemtrin  

- Introduktion til trivselshåndbog i klasserne. 

Referat: 

Vuggestuen  Mie 

Dagplejen  Henriette 

Børnehaven  Nicole 

0.  klasse Nicole 

1. Klasse Kristina 

2. klasse Inger 

3. klasse Kristina 

4. klasse Erik 

5. klasse Erik 

6. klasse Erik 

Trivselshåndbogen udleveres hvert år ved forældremødet i 0. klasse. Herefter går den videre hvert år til det 

nye forældreråd. I år bliver den dog delt ud til både 0. – 3. klasse, da det er første år.  

Den skal sættes i et ringbind så den kan følge klassen, opfordring til forældre om at bruge logbogen til hver 

klasse, bagerst i trivselshåndbog. Anders gør det på forældremøder. 
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5. Strategiseminar 13. – 14. sep. oplæg 18:40 – 19:20 (AJA/VSH) 

Vi skal gerne være konkrete på indhold og udbytte. 

- Hvad skal der stå tilbage efter strategiseminar. 

- Hvad vil bestyrelsen gerne vi arbejder med. 

- Program for seminar laves endeligt færdig med afsæt i udkast fra ledelsen. 

Referat: 

På strategiseminaret skal vi arbejde med begreberne der skal kendetegne Hjerm Landsbyordning, og 

begynde på at få lavet værdigrundlaget for Hjerm Landsbyordning. Det vil blive visualiseret på store 

plakater, Anders får lavet demo-modeller til seminariet. Anders laver info folder til personale om 

seminariet, så de er forberedte på arbejdet. 

 

6. Fremlæggelse af undervisningsplan for kommende skoleår 19:20 – 19:50 (AJA) 

- fremlæggelse af undervisningsplanen for kommende skoleår 

- her under tilsagn om anvendelse af paragraf 16. b. på mellemtrinnet. 

- Godkendelse af valgfagsudbud i dette skoleår. 

- Fremlæggelse og begrundelse for fordeling af støtteundervisning.  

Referat: 

- Vi reducerer mellemtrinet med en time om ugen. 

- Valgfag 2019/20:  

• Innovation for 4. til 6. klasse 

• Kor for 0. til 6. klasse 

Fra efterårsferie til påske ferie. 

• Klaver – 2 X 10 ugers forløb 

• Guitar – 2 X 10 ugers forløb 

Forslag til fordeling i forhold til klaver og guitar: Det er de yngste børn der får tilbudt den første time, hvor 

der er mulighed for at køre med skolebussen hjem. De ældste får tilbudt den sidste time, hvor der ikke er 

skolebus. 

I tilfælde af at der er for mange der ønsker valgfagene i forhold til hvor mange pladser der er, vil vi se på 

hvilke børn der har ønsket 2 valgfag. Her vil der kun være muligt at få ét valgfag. Børn fra 0. og 1. klasse vil 

komme sidst i rækken i forbindelse med guitarundervisningen, da det anbefales af musikskolen. 

Timetalsfordeling 2019/20 er faldet på plads. 

Fordelingen af støttetimer til de forskellige klasser godkendes af bestyrelsen. 

Bestyrelsen godkendte timetalsfordelingen samlet set for skoleåret 2019/20 

 

 

7. Den gode historie: Alle 19:50 – 20:00 (Alle) 

Referat: 
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Anders laver skriv til Hjerm Posten, med beskrivelse af valgfag og at vi er på vej til sangglad institution. 

Dertil lidt om at vi er inde i det sidste år af prøveperiode. 

 

EVT. 

Punkter til næste møde dagsorden. 

- Opfølgning på seminar 

- Deltagelse i Skole og Forældre Landsmøde. 


