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30. maj 2022 

BESTYRELSESMØDE  
Fællesbestyrelsen for Bøgebjergskolen 

DATO: 31.05.2022 

TID: 17:00 – 18:30 

STED: Bøgebjergskolen, V. Åby 

 

Afbud fra Lone, Cindie 

 

For-møde med lokalrådene fra Korinth, Winnie, Bent og Joakim, og Vester Åby, Torben og Lars.  

Dagsorden: Hvad kan vi gøre for at styrke samarbejdet mellem Landsbyordningen og lokalområderne?  

Forslag:  

At lokalrådene deler opslag om hvad der sker i lokalområderne med hinanden.  

At forældre i dagplejen bliver inviteret til åbent hus i bøgebjerg Børnehus. 

At Korintherbrevet lægges ud i for eksempel hal og Brugs i Vester Åby. 

At Bøgebjergs elever laver udstilling i biografen eller hallen i Korinth. 

At familier fra Korinth fortæller om begrundelsen for deres valg til Bøgebladet og Korintherbrevet.  

At lokalrådet i Korinth undersøger baggrunden for at mange familier vælger andre skoler end Bøgebjerg. 

At vi laver et løb mellem Korinth og Veste Åby 

At lokalrådene laver en fælles markedsdag, julemarked eller lignende, med kørsel mellem byerne. 

At Korinth lokalråd overvejer ved hvilke arrangementer det vil være relevant at invitere Vester Åby. 
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EMNE/UDDYBELSE FREMLÆGGER TID 

1. Den gode historie 

+ en sandwich 😊 

Der er blevet pudset vinduer på hele skolen og sat nye planter i 

krukkerne. Tak for det😊 

 17:00 

- 

17:15 

2. Opfølgning / siden sidst 

 

  

3. Nyt fra elevrådet 

Elevrådet kom ikke til mødet og vi talte om hvordan repræsentanterne 

skal inviteres og deres forældre skal også orienteres om 

mødetidspunktet. Hanne står fremover for at invitere elevrådet. 

Elevråd / Carina 17:15 

- 

17:25 

4. Information 

 

 17:25 

- 

17:45 

4.1. Formanden 

Punkt udgår 
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4.2. Børnehaverne 

Vuggestuens legeplads er sat op og der er stort set ikke noget der er 

som det skal være. Vi arbejder videre med det. Vi har nu fire børn i 

vuggestuen. Vi har 1½ ansat i vuggestuen 

Bh: økonomien er dårlig og det påvirker personalet i dagligdagen og 

det slider på os at skemaet er så stramt. Vores børnetal stiger ikke så 

hurtigt som vi havde håbet på. Vi har fået et barn som skal køres til og 

fra Korinth hver dag. 

Mathilde  

4.3. Skolen 

Vi har ansat Amalie som vikar i forbindelse med en sygemelding. Der 

har været afvikling af feriefridage m.m. og der bliver trukket store 

veksler på personalet i den forbindelse. Vi vil prøve at planlægge det 

bedre i det kommende skoleår.  Vi mangler fire personer og to 

suppleanter til Fællesbestyrelsen. Hanne beder bestyrelsen lave noget 

opsøgende arbejde. Der skal laves høringssvar på forslaget om at slå 

Øhavsskolen og Bøgebjergskolen sammen. Mette foreslår at vi tænker 

forældrene/bestyrelsen ind, hvis vi vil holde en pædagogisk dag eller 

lignende. 

Carina  

5. Nye/øvrige emner  17:45 

- 

18:15 

5.1. Uddeling af religiøst materiale på skolen 

Retningslinjer vedtages 

Det har været en tradition for at Gideonitterne deler bibler ud, men det 

siger vi nej tak til i fremtiden.  

Knud  

5.2. Sikring af elevernes sikkerhed/rettigheder 

Brug af skolens anstaltsforhold – hvad er rimeligt og hvad er ikke? 

Punktet blev drøftet. 

Knud  

5.3. Antimobbestrategi 

Hvordan udbredes kendskabet og hvordan kan det håndhæves? 

Vi havde en diskussion om mobnings kompleksitet.  

Knud opfordrer til at ledelsen tænker bestyrelsen ind når der skal 

arbejdes med en klasses dynamik.  

Knud / Carina  

5.4. Tilsynspligt 

Hvad betyder tilsyn? Hvordan skal personalet forholde sig, hvis elever 

forlader matriklen? 

Skolen tilsynspligt frafalder hvis et barn forlader matriklen og 

forældrene kontaktes med det samme.  

Carina  

Pause / Mad   

6. Principper & værdier 

 

 18:15 

- 

18:20 
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6.1. Trivsel 

Hvordan kan bestyrelsen hjælpe? 

Knud / Carina  

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

- 

18:25 

8. Godkendelse af dagsorden samt seneste referat Knud 18:25 

- 

18:30 

 


