
11. august 2019
Bestyrelsesmøde

Skolebestyrelsen for Bøgebjergskolen
DATO: 15.08.2019
TID: 17:00 – 19:30
STED: Bøgebjergskolen, V. Åby

18DAGSORDEN EMNE/
UDDYBELSE FREMLÆGGER TID

• Godkendelse 
af dagsorden 
samt seneste 
referat

Godkendt.

Knud
17:00

-
17:05

2. Den gode historie
Claus viser rundt i 
køkkenet som er 
blevet overskuelig. 
Desuden er det dejligt 
at der har været så 
mange der har holdt 
øje med køkkenhaven 
og vandet den.
3 klasses arrangement 
i opstarten af 
skoleåret med 
bålhygge og 
overnatning i telt. Det 
var en rigtig hyggelig 
begyndelse for 
klassen.

17:05
-

17:15

3. Opfølgning / siden 
sidst
Punktet udgår
4. Nyt fra elevrådet
Elevrådet er i gang 
med at blive valgt og 
der holdes møde i uge 
34.

17:15
-

17:25

5. Information
17:25

-
18:00

5.1. Formanden
Mette indtræder 
officielt som ordinært 
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen er uden 
suppleanter.

Knud
17:25

-
17:30

5.2. Børnehaverne
Børnehaven og Sfoen 
er kommet godt i 
gang efter 
sommerferien.
Der har i 
sommerferien været 
uger, hvor der har 
været meget få børn 
ift. det tilmeldte. 
Hvilket vil sige at vi 
har brugt resurser/
personaler/vikarer, 
der kunne være 
undværet. Særligt i 
ugerne 28 og 31 rundt 
om ferieugerne. Her 
kunne der have været 
sparet personale. (uge 
28 var der tilmeldt 19 
og 13 kom)
Børnene er begyndt at 
have madpakker med, 
hvilket de er meget 
glade for. Praktisk har 
vi fået køleskabe op 
til hver stue og 
synliggjort hvor 
hvilke madpakker 
skal være hvor. 
Børnene sidder nu i 
mindre grupper og 
spiser sammen med 
en voksen. Dette 
giver mere ro og 
mulighed for at lave 
forskellige aktiviteter.
I børnehaven har vi 
en sensommerfest i 
september for 
forældrene med 
samspisning, hvor 
hver familie 
medbringer en ret til 
et fællesbord.
I efteråret begynder 
børnemusikfestivallen
. Den glæder jeg mig 
til at opleve.
Mette og Jeanette er 
begyndt på 
uddannelse i Literacy, 
leg og læring som har 
specifik fokus på 
sprog. 
Orientering vedr. 
brug af resurser ifb. 
med ferie.
Bestyrelsen har 
drøftet brugen af 
resurserne ifb med 
ferierne og overvejer 
forskellige tiltag.
Orientering vedr. 
praktikant - 
pædagogstuderende
Kommunen har 
besluttet, da der er 
nedgang af 
pædagogstuderende i 
FMK, at små 
intuitioner ikke 
modtage lønnede 
studerende pt. Dette 
betyder at vi 
fremadrettet ikke 
modtager studerende i 
huset.
Personale:
Orientering ift 
personale i 
børnehave.
Louise er fortsat 
sygmeldt.
Stine (sfo) er en del af 
børnehaven og sfoen.

Henriette
17:30

-
17:45

5.3. Skolen
Jes orienterer ift 
økonomien af hele 
huset.
Spændende projekter 
på skolen.
MILIFE – uddannelse 
af personalet er i gang 
og børnene vil hurtigt 
blive en del af 
MILIFE. Jes 
orienterer ud til 
forældrene.
4-6 der er samarbejde 
med Faaborg 
gymnasium – der er 
aktiviteter med 
gymnasiet 10 gange i 
løbet af året.
Erhvervsrygsækken – 
5-6 klasse bliver 
inviteret ud til 
virksomheder.
Musikskolen kommer 
og samarbejder med 
skolen ….. kl skal 
prøve at spille 
tværfløjte i en 
periode.
Kirken har vi også et 
samarbejde i gang ift 
høstgudstjeneste hvor 
organisten kommer 
ud i 
musikundervisningen. 
Vi ønsker at vise 
vores gode historie fx 
samarbejde med 
plejehjemmet og 
inviterer avisen ud til 
at fortælle om det.

Jes
17:45

-
18:00

6. Nye/øvrige emner 18:00
-

19:15
6.1. Mødedatoer for 
skoleåret 2019/2020
Datoer for årets 
øvrige møder 
vedtages.
Tidspunkt 17-19.30
Torsdag 15. august
Mandag 9. september
Torsdag 10. oktober
Tirsdag 12. november
Tirsdag 10. december
Onsdag 15. januar
Mandag 17. februar
Tirsdag 17. marts
Torsdag 16. april
Mandag 11. maj
Onsdag 10. juni

Knud

6.2. 
Klasserepræsentant
er / forældremøder
Der vælges hvem der 
skal være 
bestyrelsens 
repræsentant i de 
enkelte klasser. 
Endvidere hvad vi 
ønsker at formidle på 
1. møde.
Børnehave: Birte

• kl: Knud
• kl: Grietje
• kl: Mette
• kl: Knud
• kl: Camilla
• kl: Mette 
• kl: Grietje

Knud

6.3. Budget / Høring
Snak om budget og 
evt. hørringssvar.
Jes giver et lille 
oplæg af kommunens 
introduktion til 
budgettet 20-23.
Knud laver sammen 
med de øvrige 
bestyrelsesformænd 
et høringssvar til 
budgettet og skolens 
MED-udvalg har 
ligeledes lavet et.

Knud

6.4. Lokalrådets 
bekymring
Lokalrådet har 
udtrykt deres 
bekymring for 
skolen / 
landsbyordningen. 
Snak omkring 
punkterne i deres 
brev. Se vedhæftede.
Knud, Jes og 
Henriette går i dialog 
med Lokalrådet.

Knud

7. Principper & 
værdier
Punktet udgår
8. Hvad kunne gøres 
bedre i dag og hvad 
var det bedste?

19:15
-

19:25

9. Eventuelt + evt. 
punkter til næste 
møde

Runde
19:25

-
19:30
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Knud

6.3. Budget / Høring
Snak om budget og 
evt. hørringssvar.
Jes giver et lille 
oplæg af kommunens 
introduktion til 
budgettet 20-23.
Knud laver sammen 
med de øvrige 
bestyrelsesformænd 
et høringssvar til 
budgettet og skolens 
MED-udvalg har 
ligeledes lavet et.

Knud

6.4. Lokalrådets 
bekymring
Lokalrådet har 
udtrykt deres 
bekymring for 
skolen / 
landsbyordningen. 
Snak omkring 
punkterne i deres 
brev. Se vedhæftede.
Knud, Jes og 
Henriette går i dialog 
med Lokalrådet.

Knud

7. Principper & 
værdier
Punktet udgår
8. Hvad kunne gøres 
bedre i dag og hvad 
var det bedste?

19:15
-

19:25

9. Eventuelt + evt. 
punkter til næste 
møde

Runde
19:25

-
19:30



18DAGSORDEN EMNE/
UDDYBELSE FREMLÆGGER TID

• Godkendelse 
af dagsorden 
samt seneste 
referat

Godkendt.

Knud
17:00

-
17:05

2. Den gode historie
Claus viser rundt i 
køkkenet som er 
blevet overskuelig. 
Desuden er det dejligt 
at der har været så 
mange der har holdt 
øje med køkkenhaven 
og vandet den.
3 klasses arrangement 
i opstarten af 
skoleåret med 
bålhygge og 
overnatning i telt. Det 
var en rigtig hyggelig 
begyndelse for 
klassen.

17:05
-

17:15

3. Opfølgning / siden 
sidst
Punktet udgår
4. Nyt fra elevrådet
Elevrådet er i gang 
med at blive valgt og 
der holdes møde i uge 
34.

17:15
-

17:25

5. Information
17:25

-
18:00

5.1. Formanden
Mette indtræder 
officielt som ordinært 
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen er uden 
suppleanter.

Knud
17:25

-
17:30

5.2. Børnehaverne
Børnehaven og Sfoen 
er kommet godt i 
gang efter 
sommerferien.
Der har i 
sommerferien været 
uger, hvor der har 
været meget få børn 
ift. det tilmeldte. 
Hvilket vil sige at vi 
har brugt resurser/
personaler/vikarer, 
der kunne være 
undværet. Særligt i 
ugerne 28 og 31 rundt 
om ferieugerne. Her 
kunne der have været 
sparet personale. (uge 
28 var der tilmeldt 19 
og 13 kom)
Børnene er begyndt at 
have madpakker med, 
hvilket de er meget 
glade for. Praktisk har 
vi fået køleskabe op 
til hver stue og 
synliggjort hvor 
hvilke madpakker 
skal være hvor. 
Børnene sidder nu i 
mindre grupper og 
spiser sammen med 
en voksen. Dette 
giver mere ro og 
mulighed for at lave 
forskellige aktiviteter.
I børnehaven har vi 
en sensommerfest i 
september for 
forældrene med 
samspisning, hvor 
hver familie 
medbringer en ret til 
et fællesbord.
I efteråret begynder 
børnemusikfestivallen
. Den glæder jeg mig 
til at opleve.
Mette og Jeanette er 
begyndt på 
uddannelse i Literacy, 
leg og læring som har 
specifik fokus på 
sprog. 
Orientering vedr. 
brug af resurser ifb. 
med ferie.
Bestyrelsen har 
drøftet brugen af 
resurserne ifb med 
ferierne og overvejer 
forskellige tiltag.
Orientering vedr. 
praktikant - 
pædagogstuderende
Kommunen har 
besluttet, da der er 
nedgang af 
pædagogstuderende i 
FMK, at små 
intuitioner ikke 
modtage lønnede 
studerende pt. Dette 
betyder at vi 
fremadrettet ikke 
modtager studerende i 
huset.
Personale:
Orientering ift 
personale i 
børnehave.
Louise er fortsat 
sygmeldt.
Stine (sfo) er en del af 
børnehaven og sfoen.

Henriette
17:30

-
17:45

5.3. Skolen
Jes orienterer ift 
økonomien af hele 
huset.
Spændende projekter 
på skolen.
MILIFE – uddannelse 
af personalet er i gang 
og børnene vil hurtigt 
blive en del af 
MILIFE. Jes 
orienterer ud til 
forældrene.
4-6 der er samarbejde 
med Faaborg 
gymnasium – der er 
aktiviteter med 
gymnasiet 10 gange i 
løbet af året.
Erhvervsrygsækken – 
5-6 klasse bliver 
inviteret ud til 
virksomheder.
Musikskolen kommer 
og samarbejder med 
skolen ….. kl skal 
prøve at spille 
tværfløjte i en 
periode.
Kirken har vi også et 
samarbejde i gang ift 
høstgudstjeneste hvor 
organisten kommer 
ud i 
musikundervisningen. 
Vi ønsker at vise 
vores gode historie fx 
samarbejde med 
plejehjemmet og 
inviterer avisen ud til 
at fortælle om det.

Jes
17:45

-
18:00

6. Nye/øvrige emner 18:00
-

19:15
6.1. Mødedatoer for 
skoleåret 2019/2020
Datoer for årets 
øvrige møder 
vedtages.
Tidspunkt 17-19.30
Torsdag 15. august
Mandag 9. september
Torsdag 10. oktober
Tirsdag 12. november
Tirsdag 10. december
Onsdag 15. januar
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Onsdag 10. juni
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