
Referat og Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde Barrit skole og 
Barrit børnehus. 
 

Dato: 27/11-18 

Tid: 18-20 

Deltagere: Heidi, Ida, Jeppe, Michael, Nicolai, Helle, Bo 

Afbud: Karen Margrethe, Jannie, Anne-Marie 

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

BL 5   

Forretningsorden 

 Godkendelse af Michaels forslag 

Michael 10 B Michael sender forslag rundt til 
godkendelse. Hvis der ikke er kommet 
kommentarer inden d. 7/12, er 
Forretningsordnen godkendt. 

 Arbejde med principper 

 Udarbejdelse af oversigt over de 
principper vi skal arbejde med 

 Evt. start på et nyt princip 

 30 B Vi vil lave en rutine, hvor vi ved hvert 
møde bestemmer hvilket princip der 
skal arbejdes med. Derefter bliver der 
nedsat et arbejdsudvalg, som kommer 
med et forslag, som så rettes til og 
godkendes på efterfølgende møde. 
Der snakkes om, lejrskole princip. Der 
skal diskuteres om vi evt.  kan gå 
sammen med andre skoler. 
Princip for forældre samarbejde skal 
der arbejdes med: Heidi og Ida er i 
arbejdsgruppen, som kommer med et 
forslag.  

 Tilbagemelding på dialogmøder 
 

BL/Michael 15 O Michael deltog ikke til dialogmøde på 
daginstitutionsområdet.  
Bo og Michael deltog i møde angående 
tildelingsmodel vedr. segregerede 
elever. Der vil nok snart komme et 
forslag til en ny model. Bo indkalder til 
ekstra møde, så der kan udarbejdes et 
høringssvar. 

Skole prognose 2019-2026 BL 15 O Det er nu vi skal handle i forhold til 
profil og branding. 

Nyt fra Institutionen 

 Handleplan for Mobil devices 

 Foreløbig evaluering af fagdage 

 Fællesmøde børnehus/skole 

Helle/Bo 15 O Gode tilbagemeldinger fra lærerne. 
Gode dage med masser af aktiviteter 
på tværs af klasserne. 
Vi har haft en personaleaften for hele 
personalegruppen på tværs af skole og 
børnehus. Først info om familiecentret. 



 

 Tilbagemelding af regler for 
4.klasse i SFO 

Derefter gruppe arbejde vedr. 
samarbejde på tværs af 
skole/børnehus. En god aften. 
4.klasse hører også til SFO 

Foto af bestyrelsen  15   

Årshjul for bestyrelsen 

 Udarbejdelsen af et årshjul 

   Årshjul med temaer opdelt i kvartaler. 
Laves næste gang. 

Arbejde med en ny profil 

 Hvordan kommer vi i gang? 

   Bo afventer svar fra kommunen. Der er 
en del omstruktureringer på HR- så 
derfor lange svartider. 
Udfordring af midlertidig skilte –hvor 
skal de være? 
Der skal laves brain-storm hos 
medarbejderne ift. Hvad vi skal hedde 
samt hvad vi skal kendes for. Tages op 
på næste møde 

 Pkt. til næste gang 
 

   Princip for forældre samarbejde 
Årshjul med tema 
Signalværdi i LAN-party 
Branding 

 10: Evt 
 

   Godt samarbejde med Kirken og 
Kristian Enevoldsen 
Mette er blevet fastansat. 


