
         

 

 

 
 

 

Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde Barrit skole og 
Barrit børnehus. 

  
Dato: 09.09-19 
Tid: 17.30-19.30 
Deltagere: Anne-Marie, Heidi, Jannie, Jeppe, Karen Margrethe, Ida, Michael, Nicolai, Helle, Bo 
Afbud: 

Dagsorden Ansvarlig Tid Referat 

1:Velkommen  - Godkendelse 
af dagsorden og prioritering 
af punkter 

BL 5   

Personale situationen på 
skolen 

 Personale Barrit Børnehus 
og sfo 

  

BL,HE   Bo og Helle orientere om de 
ændringer der er sket i 
personalegrupperne. 

Fastlæggelse af møde 
datoer næste år 
-Forslag:09/09, 08/10, 
13/11, 27/01, 10/03, 15/04, 
14/05, 17/06 

     Datoerne fastlagt. Tidspunktet 
bliver kl. 17.30. 

Opsamling på Årshjul      Sættes på næste gang.. Michael 
sender udkast ud. 

Frokostmåltid, resultat og 
beslutning vedrørende 
periode på 1 år eller 2 år 

HE    Bestyrelsen har valgt ordningen 
for 2 år. 

Michael har været til 
dialogmøde for 
børnehus/SFO. Drøftelser 
gik på normeringer. 

    Dialogmøde:Der var en snak 
vedr normeringer og 
feriedage/lukkedage. Debat om 
tilsynsrapporterne. Man vil 
bevare de små institutioner.  

http://barrit-skole.dk/


Har vi punkter til dagsorden til 
dialogmøde på skoleområdet. 
Hvis man har input så skriv til 
Michael eller Bo. 
Vi snakkede om udfordringerne 
med at være en lille institution. 
Hvordan kan vi få afviklet ferie? 
Forslag om at samle 
formændene i institutionerne om 
at lave et samlet skriv. 
  

Mulighed for 2 timers kursus 
omkring principper. Koster 
3500,- og udbydes af Skole 
og Forældre, har vi behov? 

    Kan vi blive mere skarpe  på at 
få lavet principper. Hvad er 
indholdet i undervisningen. Kan 
vi evt. slå os sammen med andre 
skoler og derved dele udgiften. 
Michael kontakter skole-
forældre.  

Program for læringsledelse 

-T3 

BL,HE    Bo og Helle informerede vedr 
denne undersøgelse. Helle 
forklarede om hvad man på 
institutionsområdet vil arbejde 
med efter PFL. 

Info om 
medarbejderundersøgelse 

BL    Info vedr 
medarbejderundersøgelsen.  

Udviklingsplan for almen 
delen af skolen 

BL   Læseudvikling 
Teamarbejde 
Gode omgangsformer -den 
genbesøger “Det gode børneliv i 
Barrit” 
Den endelig plan kommer på 
næste møde 

Sko-fri skole. Er det noget vi 
vil? 

     Det arbejder vi videre med. 

Evt.  
  

Forældremøde: 

 Pkt. til næste gang 
Elevråd 
Budget 
Udviklingsplan for skolen 

      

 


