
Dagsorden og referat til fællesbestyrelsesmøde 

Barrit skole og Barrit børnehus. 
  

Dato: 14.05.2020. 

Tid: 19.00-20.00 

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

Bo 

Afbud:  

Dagsorden Ansvar

lig 

Tid Referat 

1:Velkommen  - Godkendelse 

af dagsorden og prioritering 

af punkter 

BL 5   

Evaluering af skolefesten Ida  Dialog i forældregruppen, 

om hvorvidt konceptet kunne 

laves lidt om i forhold til 

spisning. Skuespil og 

emneuger er supergodt. Evt. 

Gå i klasserne og spise i 

stedet for at blive i hallen. 

Måske noget fernisering i 

området omkring PLC – 

brede det ud til også at være 

på skolen. Mere hygge at 

være i egen klasse.  

Har været oppe at vende på 

p-møde, og der er åbning 

nye måder. Eks. 

udstillingsstand hvor man 

kan fremvise det man har 

arbejdet med i tre uger.  

Under udvikling fortsat. 

Er der nogle klasser der er 

for få? Kan det så evt. Laves 

på en anden måde for dem, 

evt. Sidde på gangene.  

Ved kaffe kunne der være 

mulighed for at gå rundt til 

andre og sidde.  

Genåbning af børnehus og 

skole 

-Status 

BL/HE  Skolen: Ikke det store nye. 

Meget energi i kommunen 

på at genåbne de større 



 klasser. Så fortsat 

nødundervisning.  

Bh forbereder sig på at 

komme mere tilbage også i 

sfo fra uge 22. I børnehuset 

er der lige nu tæt på 100 % 

fremmøde.  

 

Skole – skal der stadig 

medbringes køletasker eller 

må køleskabe bruges igen? 

Bo undersøger.  

 

I børnehuset bruges 

køleskabe, det er de voksne 

der betjener det.  

Børne og unge politik 

Skolepolitik 

Input!! 

 

BL  Alle opfordres til at skrive til 

Ida og Michael hvis der er 

input.  

 

Opfordring til at skrive et 

svar, også med en positiv 

tilgang.  

 

Bo skriver til Michael at det 

er ham og Ida der 

udarbejder.  

Kostpolitik Jannie/ 

Jeppe 

 Lavet udkast, og lavet 

kommentarer ved. Der er set 

på andre skolers kostpolitik.  

Vi ønsker en fælles, der 

rummet hele matriklen. 

Gøres tydeligt at vi har en 

holdning til det.  

Oplægget sendes ud til 

gennemlæsning.  

Kvalitet fra leverandør: vil vi 

benytte hvis ikke? 

En kostpolitik kan bruges til 

at stille krav til leverandør 

”kan i leve op til den?”. 

Kan vi risikere, at der er 

familier der bliver ramt hvis 

vi ikke bruger tilbuddet fra 

BKI? 



En henvendelse til BKI 

kunne være med 

kostpolitikken i hånden for at 

få aftale der kan honorere de 

aftaler vi har.  

Kostpolitik i hånden, og 

nogle ideer til hvad vi gerne 

vil have ved henvendelse til 

BKI. 

Mad og pris? Evt. Spørge 

forældre hvad de er villige til 

at betale for et godt måltid. 

Hvad har prisen af betydning 

for hvor meget det vil 

bruges.  

Hvad kan lade sig gøre fra 

BKI? Kan de lave mad, eller 

skal det leveres udefra? 

 

Når vi har en kostpolitik vi er 

enige om, og forslag til 

menuer starter vi dialog med 

BKI. 

 

Forslaget skal i høringssvar 

hos personalet.  

 

Punkt fire skal omskrives.  

 

På skolen har eleverne 

drikkedunk med, der bruges 

for at man ikke skal forlade 

sin plads. Hvad betydning 

kan dette have for indholdet i 

kostpolitikken? I sfo og 

børnehus har vi en 

kostpolitik med nul saft og 

søde drikke. Vi ønsker en 

fælles hvis det kan lade sig 

gøre. Men med en 

drikkedunk er erfaringen at 

de for nogle elever fyldes 

med saft (uden aftale pga 

særlige forhold). Så en 

kostpolitik skal også være 

handlebar for at give 

mening. 



 

Undersøge hvad vi skal og 

må. Forslag ud til 

gennemlæsning til næste 

gang.  

Drikkedunk ikke drikkedunk 

– hvilken rolle har de 

ansatte? Dette er noget af 

det vi skal kikke på til næste 

gang.  

Evt. Se på børnehavens 

kostpolitik og se om der kan 

skrives en sammenhæng 

ind.  

Bo spørge sit bagland om 

hvilke beføjelser vi har i 

madpakken. Må vi lave 

nogle retningslinier? 

 

Særlige lejligheder 

defineres, så de ikke som 

udgangspunkt er til 

diskusison.  

 

Med på næste møde. 

 

Status personal 

-børnehus 

-skole 

BL/HE  Bo. Christina stoppet.  

Mandag den 18. maj starter 

Helle Kjelsmark i 

specialafdelingen og 1. juni 

starter Lenette Olesen. 

Eleverne starter mandag 

den 1. juni og 1. august  

 

Navne i specialafdelingen, a, 

b, c, d - hvorfor s til den 

nye? Bo undersøger. Nicolai 

ikke bekendt med hvorfor. 

BKI madbod, kan et lidt dyrere, 

men bedre udvalg af mad 

sælges, fx pastasalat, lasagne, 

eller  

Michael  Michal kunne ikke komme 

ind på vores skypemøde. 

Fortæller telefonisk, at der er 

brug for en kontakt til Måske 

kontakte BKIs bestyrelse for 

at kunne vide hvad der er 

muligt den vej. (dette i tråd 



med beslutning i tidligere 

punkt om kostpolitik) 

Er høretelefoner en del af 

nutidens penalhus?  

Michael  Michael kunne huske, at vi 

havde haft dette punkt på, 

og det blev besluttet, at 

høretelefoner er naturlig del 

af nutidens penalhus. 

    

Evt.  Playspot 

v. Janni 

5 Nogle af pigerne i 2.? Klasse 

har fået en ide om at mødes 

efter skole på playspottet.  

Opfordring til at BKI 

formulerer sig anderledes, 

da det kan misforståes.  

Ayoe lægger ligeledes 

opslag på aula, med en 

tydeligere formulering.  

Chef for læring på skole 

fortæller, at området er 

tilgængeligt efter skole, dvs 

når skole og sfo går hjem. 

Således er det offentligt fra 

kl. 17 de første fire dage i 

ugen og 16 om fredagen. 

Området bruges både til leg 

og undervisning i 

tidsrummet.  

Under normale forhold vil 

personalet altid vurdere om 

det har betydning hvis nogle 

børn kommer før, men i 

corona tiden hvor vi arbejder 

med skærpede forhold 

holder vi os til de aftaler der 

ligger for brug. 

 Pkt. til næste gang      Møde igen i juni.  

 


