
Dagsorden og referat til fællesbestyrelsesmøde 

Barrit skole og Barrit børnehus. 
  

Dato: 06.05.2020. 

Tid: 19.00-20.00 

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

Afbud: Michael, 

Dagsorden Ansvar

lig 

Tid Referat 

1:Velkommen  - Godkendelse 

af dagsorden og prioritering 

af punkter 

BL 5 Alle mødt ind, og blev enige 

om en prioritering. 

Evaluering af skolefesten Ida  Punktet tages op på mødet 

den 14. maj 

Genåbning af børnehus og 

skole 

-Status 

-Tilbagemeldinger 

BL/HE  Bo og Helle redegjorde for 

hvordan genåbningen er 

planlagt og forløbet hidtil. I 

børnehuset er ingen afvist, 

der har været stor 

ansvarlighed blandt alle til 

at få en kontrolleret åbning 

til at lykkedes. Der er 

mange gode erfaringer fra 

perioden som vi tager med 

os ind i den almindelige 

hverdag, når vi når dertil. Vi 

er mest ude, og det giver 

noget godt til alle. Arbejde i 

mindre grupper godt. Ingen 

børn har manglet kram og 

omsorg. Børnene har været 

glade for deres hverdag. 

Dette afspejles både i SFO 

og børnehus. I forbindelse 

med hver ny 

opstartsperiode af 14 dages 

varighed, får de forældre 

der har tilmeldt deres barn 

et forældrebrev med 

retningslinier. Aflevering ved 

hovedindgangen har 

fungeret, men der er 



naturligvis mulighed for at 

komme ind ved ring til 

afdelingen, hvis det er 

svært. 

Skolen har kørt lus, men der 

har været fokus på dansk, 

matematik og bevægelse. 4 

lektioner dagligt er 

fagundervisning. Der vil 

blive kørt nationale test som 

del af en opsamling på 

eleverne. Også i skolen har 

eleverne været glade for at 

få en hverdag igen, se 

hinanden og lærerne. Bo 

giver også udtryk for at der 

er noget der skal bevares 

efter corona. Blandt opleves 

der færre konflikter blandt 

børnene, erfaringen 

omkring dette skal tages 

med.  

 

Tyndslidte personaler af 

alenearbejde blev drøftet, 

og der er fuld 

opmærksomhed på dette 

både i skole og børnehus. 

Vi skal prioritere pauser. I 

børnehuset holdes disse 

udendørs, da dette giver 

mulighed for at mødes på 

tværs af de grupper man 

arbejder i.  

 

Genåbning op igen.  

Børne og unge politik 

Skolepolitik 

-Hvem er ansvarlig for 

Høringssvar. 

-input til Høringssvar 

BL  Hvis Michael siger ja, vil Ida 

og han lave et oplæg til et 

høringssvar. Punktet er på 

næste gang. 

Valg til bestyrelsen 

-Godkendelse af plan 

se billag 

BL  Karen-Margrethe, Jeppe og 

Heidi er på valg. Ønsker 

genvalg. Der er valgmøde 

den 26. Maj hvis vi må 



mødes. Bo skriver ud hvis 

det holdes på anden måde. 

Heidi laver et brev som 

Helle sender ud til 

forældrene i børnehuset, 

om at stille op til valg.  

Vi har kun en suppleant pt, 

Tina.  

Kostpolitik   Jannie og Jeppe har ikke 

haft mulighed for at mødes 

grundet corona, men vil 

kunne nå et oplæg til 

drøftelse næste gang.  

Status personal 

-børnehus 

-skole 

BL/HE  Børnehuset: der er ansat 

1,5 person i corona stilling. 

Der er flere unge der starter 

uddannelse efter sommer. 

Vi satser på i forbindelse 

med tildeling af midler til 

hænder, at kunne ansætte 

en pædagog til børnehuset.  

I SFO er Pia M ansat som 

pædagog. Bo og Helle ser 

på muligheder for at få 

pædagogtimer også i 

almendelen, så tråden til 

almenskole og sfo trækkes.  

 

Skolen: har sagt farvel til 

Maria. Der ansættes ikke ny 

inden sommer, da der er 

mulighed for at timerne 

læses inden for de øvrige 

ansatte.  

I special stopper tre børn 

med multihandicap på 

fredag, Tilbuddet på skolen 

var ikke godt nok, de skal 

være i et tilbud der vil være 

bedre til at stimulere 

børnene ud fra de rammer 

der er der hvor de kommer 

hen. Det betyder at også 

Christina stopper fredag, 



Christina var 

begivenhedsbestemt ansat.  

Der opstartes projekt med 

tre børn – de to starter nu – 

i specialafdelingen. 

Klasselokalet bliver Toms 

lokaler, Tom er i gang med 

at flytte til nye. 

Planlægning af næste skoleår BL  Har været udfordret af 

corona. Alt ser fornuftigt ud, 

men ikke helt på plads for 

nuværende.  

BKI madbod, kan et lidt dyrere, 

men bedre udvalg af mad 

sælges, fx pastasalat, lasagne, 

eller  

Michael  Tages op igen når Michael 

er med. 

Er høretelefoner en del af 

nutidens penalhus?  

Michael  Do. 

Lektiepolitik 

-diskussion om lektier  

 

Jeppe  Udsættes til vi kan mødes 

fysisk.  

    

Evt.   5  

 Pkt. til næste gang     Se indeholdt i referatet.   

 


