
Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde Barrit skole og Barrit 
Børnehus. 
 

Dato: 30/10-18 

Tid: 18-20 

Deltagere: Anne-Marie, Heidi, Ida, Jannie, Jeppe, Karen Margrethe, Michael, Nicolai, Helle, Bo 

Afbud: Ida, Jeppe  

Dagsorden Ans. Tid  Referat 
1:Velkommen  - Godkendelse af 
dagsorden og prioritering af punkter 

BL 5   

Forretningsorden 

 Udarbejdelse af forretningsorden 

 Se bilag for inspiration 

BL 20 B Michael renskriver forslag. Sender 
rundt. Til godkendelse næste gang. 

 Arbejde med principper 

 Michael og Jannie fremlægger 
skabelon for princip 

 20 B Småjusteringer på skabelon – godkendt. 

 Princip for brugen af mobil devices 

 Michael og Jannie fremlægger 
udkast til princip 

 30 B Princippet er godkendt, sendes til 
gennemlæsning med referatet, 
indsigelse senest fire dage til Michael. 

Morgen SFO 

 Opfølgning på observation 

 Hvad er næste skridt? 

Helle/Bo 10 O Helle undersøge reglerne for 4. klasse. 
Bo laver skrivelse hvor Finn Gattens 
præcisering er indskrevet. Samt skriver 
ud til enkelte. 

Nyt fra Institutionen 

 Inde sko ordning 

 Den god tone 

 Rengøring (Status) 

 Budget(status) 

 Voldspolitik 

 Forældreklage(Svalereden) 
 

Helle/Bo 20 O  Indesko? Indgang ved 
boldbaner skohylder. Hvis ind 
ved hovedindgangen så tager 
man sko af og sætter på 
skohylderne. 

 Den gode tone: I læregruppen 
er der opmærksomhed på 
hvordan sproget er. Bestyrelsen 
vurderer om der skal 
udarbejdes princip eller…. 

 Rengøring. Startvanskeligheder. 
Nulstilling ikke sket i 
børnehuset. Følges tæt. 6. 
november er der møde for at 
følge op med repræsentanter 
for ISS.  

 Budget. Skole indgivet skøn til 
forventet regnskab. 



 

SFO og børnehuset har mindre 
overskud, i Børnehuset lægges 
evt. overskud over til nyt budget 
til personaleforbrug.  

 Skolen har lavet voldspolitik, 
ønsker oplæg om 
konflikthåndtering. Bo 
undersøger muligheder, evt. fra 
PPR. 

 Forældreklage svalereden er 
behandlet og afsluttet. 
 

Årshjul for bestyrelsen 

 Udarbejdelsen af et årshjul 

    

Arbejde med en ny profil 

 Hvordan kommer vi i gang? 

    Fælles logo. 

 Skilte der viser vej til skole, 
børnehus? Vi skal lave skilte 
midlertidigt. 

 Pkt. til næste gang 

 Dialogmøder …… opsamling 
 

    Dialogmøder …. Opsamling 

 Godkendelse af 
forretningsorden 

 Oversigt over principper der 
skal udarbejdes. 

 Årshjul 

 Profil, logo, navn… Hvordan 
kommer vi i gang. Plan. Bo 
undersøger med kommunen. 
Janni finder skilt, Bo/Helle 
sender størrelse og navn til 
Janni. 

 10: Evt 
 

   Vi laver tavle ved døren med 
bestyrelsesmedlemmerne på. 


