
Årsberetning 2019-2020, Fællesbestyrelsen Søvind 
 
Nu rinder skoleåret ud og få kan være i tvivl om at det, som har fyldt mest i årets løb, har 
været Corona-pandemien: Både dagtilbud og skole/SFO har skullet finde helt nye måder at 
gøre tingene på.  
En stor tak til personale, ledelse, forældre og børn for det flotte samarbejde, der har gjort 
hverdagen god på trods af skiftende regelsæt og talrige politiske udmeldinger.  
 
Bestyrelsen har ført tilsyn med arbejdet og vi kan med stor interesse konstatere, at både 
forældre og personale synes, at der er kommet meget godt ud af denne periode trods store 
omvæltninger. Vi håber at fastholde de gode nye ting fra Corona-perioden i den kommende 
hverdag som venter efter sommerferien; bestyrelsen er ved at samle evalueringer ind fra 
forældre og ledelse, og vi lover at arbejde videre med disse næste år.  
 
Udover Corona-pandemien har bestyrelsen arbejdet med følgende punkter i årets løb: 
 
 1) Hvordan skaber vi en god bestyrelse, der fungerer effektivt og gør en forskel? Hvordan 
inddrager vi de rette ressourcer i vores arbejde, så vi bliver godt klædt på til at varetage 
dette? Hvordan formidler vi det arbejde vi laver, så forældrene har let ved at følge med, og kan 
komme med input arbejdet? Hvilke formidlingskanaler skal vi bruge?  
 
2) Vi har fortsat arbejdet med at skabe sammenhængskraft mellem dagpleje/vuggestue, 
dagtilbud og skole. Vi ønsker en rød tråd i arbejdet med børnene, så vi er sammen om at skabe 
det bedst mulige udviklingstilbud til dem.  
 
3) Efter ansættelse af den nye ledelse i dagtilbuddet har vi brugt tid på at diskutere og føre 
tilsyn med implementering af den styrkede læreplan i dagtilbuddet. 
 
4) Bestyrelsen var ærgerlig over aflysning af udveksling for 6. klasse, da udvekslingsklassen 
trak sig. Vi har diskuteret hvad der kan sættes i stedet for, for at fremme de ældste elevers 
personlige udvikling og trivsel på måder der ligger ud over en hverdag i skolen. 
 
5) Der blev gennemført afstemning om kostordning i børnehave med smagsprøver. 
Afstemning resulterede i at flertallet af forældre stemte ja til kostordning, hvilket bestyrelsen 
har taget til efterretning. Kostordningen vil blive indført i løbet af 01.01.2021. 
 
5) Der blev i april og maj afholdt fredsvalg til bestyrelsen. Den nye bestyrelse konstituerer sig 
i august. Stor tak til de medlemmer, som træder ud af bestyrelsen i år, for deres engagement 
og tid i bestyrelsen.  
 
Spørgsmål, kommentarer eller input til bestyrelsens arbejde hilses altid velkomment; vi kan 
findes på intra (snart aula) og dagtilbuddets hjemmeside. 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
Mai-Britt Worm Ørntoft  
Bestyrelsesformand, email: maibritt_worm@hotmail.com 
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