
Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde Barrit skole og Barrit 
børnehus. 
 

Dato: 30/1-19 

Tid: 18-20 

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

Afbud: Ida 

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

BL 5  

Børnelinealen: 
Intro til samarbejdsguiden. Se mere på: 
https://www..dk/borger/familie,-boern-og-
unge/samarbejdsguiden 
 

Anne-Marie 10 Orientering og opfordring til at kigge omkring 
den. 

Udviklingsplan for Børnehuset 
I dagtilbud arbejder vi ud fra en 
udviklingsplan, forholdsvis ny måde, 
tidligere kaldte vi det fokusområder. 
Meningen er, planen skal kunne 
fremlægges for bestyrelsen hvert kvartal, så 
der er indsigt i hvor vi er i vores arbejde. 

Helle 10 Orientering og tilbagemeldinger på hvordan 
vi kan bruge procesbeskrivelsen i 
bestyrelsen. 

Forældrereaktion på syge børn Anne-Marie 10 Forældre er udfordret, vi drøfter om der er 
gode veje til at sikre tonen, og 
medarbejderens arbejdsvilkår. 
Forældrebestyrelsen bakker op om den 
kommunikation der er og personalets 
forvaltning.  
Vi vil tage tema op omkring den gode tone, 
god kommunikation.  
Skolen har næste år særligt fokus på sociale 
omgangsformer. 

Børnehuset vil ændre på tilbuddet af kost. 
Se bilag 1 

Helle 20 Opbakning fra bestyrelsen. Når vi handler 
skal vi overveje, om det er muligt at få 
danske råvarer.  

Orientering vedr. rengøring Bo/Helle 5 Økonomi er styret centralt fra ved at vi nu er 
på kommunal ordning. Rengøringen er ikke 
optimal endnu, men vi og kommunen er 
løbende i dialog. 
 

Budget/regnskab 2018  
Budget/regnskab 2019 
 

Bo/Helle 10 
 

2018. Skolen har nedbragt gæld. Børnehus 
og sfo går ud med overskud. 

https://www.hedensted.dk/borger/familie,-boern-og-unge/samarbejdsguiden
https://www.hedensted.dk/borger/familie,-boern-og-unge/samarbejdsguiden


 

2019 vi drøfter hvad vi skal prioritere i dette 
års budget. Når de endelige tal forelægger i 
marts/april kommer ledelsen med oplæg. 
Der er ny tildelingsmodel på vej på 
skoledelen, som kan have indflydelse på 
budgettet. 

Lan-Party 
Hvad er bestyrelsens holdning til Lan-party 
samt signalværdien i dette. 

Jeppe/Bo 10 Bestyrelsen støtter op omkring hvis 
forældrene laver arrangementer på skolen, 
men vi opfordrer til at gængse vejledninger 
følges. Der er opbakning til, at forældre 
arrangerer for eleverne. 

Ida har meldt afbud til mødet.  Vi flytter 
punktet  ”forslag til princip for skole hjem 
samarbejde” til mødet efter. Vi vil gerne 
have input, formuleret enkelt/punktformet, 
så Ida og Heidi har noget at arbejde videre 
med, til fremlæggelse næste møde. 
 

  Sende til Ida og Heidi 

Stillingsannonce vedr. Simons stilling 
Bo sender et udkast før mødet. Input 
modtages gerne. 
Ansættelsesudvalg nedsættes 

Bo 20 Når opslaget er klar til opslag, vil der komme 
nærmere om proceduren.  
Afdelingsleder er besluttet, måske med 
souscheffunktion.  
Bestyrelsen er kommet med mange gode 
input, Bo samskriver og tilretter. 
Ansættelsesudvalg nedsættes, forventes 
opslået ca. 1 måned.  

Arbejd med en ny profil/branding 
Skal der nedsættes et arbejdsudvalg eller er 
der andre forslag til hvordan vi arbejder 
videre. 

  Hver især have noteret fem overordnede 
punkter/ord om profil/branding. ”Hvis du 
skal beskrive Barrit skole/børnehus med fem 
ord”, sendes til Bo, så det står i dagsordenen. 
Evt. gode eksempler. 

Årshjul 
Vi skal i gang med arbejdet vedr. dette. Skal 
vi nedsætte arbejdsgrupper der arbejder 
f.eks. kvartalsmæssigt? Eller skal vi have 
tovholdere? 

  Næste gang. Michael kigger på det og 
kommer med forslag. 

 Pkt. til næste gang 

  

  Nyt om ansættelsesprocessen… 
Skolereform  
(se i referatet der er punkter der skal på) 

10: Evt  5  


