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13. marts 2022 

BESTYRELSESMØDE  
Fællesbestyrelsen for Bøgebjergskolen 

DATO: 17.03.2022 

TID: 16:00 – 18:30 

STED: Bøgebjergskolen, V. Åby 
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EMNE/UDDYBELSE FREMLÆGGER TID 

1. Godkendelse af dagsorden samt seneste referat 

Afbud fra Grietze, Anne, Cyndie, Tanya 

Knud 16:00 

- 

16:05 

2. Den gode historie 

4. til 6. har deltaget ”Edit 24”. 4. klasse vandt en pris for kameraføring, 

og 6. klasse vandt den samlede konkurrence. Filmen vises til 

morgensang og der kommer en journalist og skriver om det. 

Carina er startet og er her hver dag. Det er dejligt og det giver ro og 

stabilitet. 

Lederteamet foreslår at bestyrelsen holder forældrekaffe en fast dag 

hver måned. Vi vil gerne bruge det til at signalere at nu er skolen åben 

for forældrene og at vi gerne vil have at de kommer på skolen. 

Datoerne ville kunne udmeldes i Bøgebladet.  

 16:05 

- 

16:10 

3. Opfølgning / siden sidst 

Punkt udgår 

  

4. Nyt fra elevrådet 

Status? 

Der er gang i valget til elevrådet. Elevrådet vælger to repræsentanter 

der skal deltage i bestyrelsen. 

Knud  

5. Information 

 

 16:10 

- 

16:40 

5.1. Formanden 

Vi havde dialogmødet med politikkerne umiddelbart efter sidste 

bestyrelsesmøde og processen i forhold til at beslutte om vi skal 

lægges sammen med Øhavsskolen er sat i gang. 

  

5.2. Børnehaverne 

I børnehaven arbejder vi med indretning og der bliver malet og 

indrettet i nye læringsmiljøer 

Vi har faldende børnetal i børnehaven og få få børn på listen over 

opskrevne børn. 

Vi har fået Jette ind i børnehaven i jobpraktik 

Stine starter på PAU til sommer kort efter at Birgitte kommer tilbage. 

Forårs-SFO starter op den 1.4. Der er 9 børn fra børnehaven der skal 

starte her på skolen. Vi har fokus på trivsel og sammenhold i forårs-

SFO og 0. klasse, men det har ikke været tydeligt for forældrene i år. 

 16:10 

- 

16:25 
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5.2.1. Vuggestue 

Status 

Etablering af legepladsen er forsinket, men vi bliver klar, eller næsten 

klar, inden for til opstart 1.4.  

 

Mathilde  

5.2.2. Børnetal 

Bekymring omkring børnetal i børnehaven 

Se ovenfor 

Mathilde  

5.2.3. Generelt 

 

Mathilde  

5.3. Skolen 

Carina fortæller at de første tre uger har været rigtig gode, der er god 

stemning. 

Carina vil opfordre forældrene til at få gang i forældrerådene igen 

 

 16:25 

- 

16:40 

5.3.1. Timefordeling 

Godkendelse af fremsendte timefordelingsplan 

Den er godkendt. Der er lavet samme timefordeling her som på 

Øhavsskolen. 

Hanne  

5.3.2. Konvertering af UV-timer 

Beslutning omkring konvertering af UV-timer i indskolingen og på 

mellemtrinnet. Bestyrelsen tilslutter sig. 

Hanne  

5.3.3. Generelt 

Der har været syn på den lille legeplads og grusen skal skiftes, der er 

en del af legepladsen der er lavet trykimprægneret træ og det skal 

fjernes. Betonkanten foran den lange gang skal også fjernes. Det 

kræver et anlægsønske. 

Carina/Hanne  

6. Nye/øvrige emner 

 

 16:40 

- 

17:30 

6.1. Parkering 

Status på parkering / aflevering foran skolen 

Hanne har undersøgt hvordan det går med at få etableret flere p-

pladser. Der findes ikke nogen plan om at lave en p-plads. Hanne 

arbejder videre med det. 

Der skal etableres to handicap-pladser nærmest skolen.  

Knud  

6.2. Hjemmeside / dagsorden / referat 

Hvordan sikrer vi at hjemmesiden holdes ajour? Skal dagsorden evt. 

sendes til udvalgte (fx lokalrådene mv.)? 

Daniel tager skolens hjemmeside, Mathilde tager børnehavens 

hjemmeside, når den nye hjemmeside kommer. 

Knud sender dagsordenen ud en uge før mødet, så Daniel kan lægge 

den på hjemmesiden. Knud sender også dagsordenen til lokalrådene. 

Godkendelse af referat flyttes til sidste punkt på dagsordenen. 

Knud  



Fællesbestyrelsen for Bøgebjergskolen 
 
Kontaktperson/formand: Knud Westdorf 
E-Mail: knud@westdorf.dk 
Tlf.: 23440498 

 

 
  Side 3 af 3 

6.3. Årshjul 

Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af årshjul. Punkter 

til årshjul noteres. 

Vi laver et årshjul for det kommende skoleår for børnehave og skole. 

Hvis datoer for arrangementer bliver meldt ud fra starten af skoleåret, 

så det er lettere for forældre at få fri eller på anden måde planlægge, 

så de kan deltage i arrangementet. Vi har et udkast klar til mødet i 

august. 

Knud  

6.4. Samarbejde med lokalråd 

Hvordan får vi etableret et samarbejde med lokalrådene? 

Begge lokalråd virker interesseret i at genoptage det tætte samarbejde 

med skolen, så bestyrelsen inviterer lokalrådene med på næste 

bestyrelsesmøde. Knud inviterer.  

Knud  

6.5. Generalforsamling / valg 

Forberedelse af valg – herunder datoer for indkaldelse, afholdelse mv. 

Valgbestyrelsen består af Hanne, Knud og Tanja. Hanne indkalder 

valgbestyrelsen til møde. Knud finder ud af hvem der er på valg.  

Knud 17:10 

- 

17:30 

7. Principper & værdier 

 

 17:30 

- 

18:20 

7.1. Trivsel 

Evt. tilpasning og godkendelse af princip 

Vi flytter punktet til næste møde for at give mulighed for bedre 

forberedelse.  

Mathilde / Erik / 

Knud 

 

7.2. Status på øvrige principper 

Hvad ligger der af skal-principper? Og mangler vi nogen af dem? 

Knud  

8. Hvad kunne gøres bedre i dag og hvad var det bedste? 

 

  

9. Eventuelt + evt. punkter til næste møde Runde 18:20 

- 

18:30 

 


