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Referat 
 
Ordinært virtuelt bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 19.11.20  
 

kl. 18:30-20:30  
 

Fraværende: Eleverne, Ole, Susanne 
 

I = information, D = drøftelse, B = Beslutning  
 
1. Evt. 
I og B: Præsentation af skriv til Aula: Alle er enige om at det ser fint ud 
og det bliver lagt ud på hjemmesiden. 
 
I: Bestyrelsesformanden inviterer til julehygge d.15 december. Mere info 
følger. 
 
2. Korte efterretninger 
 

a. Eleverne 
Er fraværende 
 

b. Bestyrelsesformanden:  
I: NIM – der kommer en endelig afklaring senere, opdatering på B&U 
møde  
 
B: Årshjul: Det ser rigtig fint og konstruktivt ud. Vi forsøger at bruge det 
som skabelon fremadrettet, bestyrelsen afgør selv temaer i løbet af året 
 

c. Ledelsen, Børnehus og Dagplejer 
 
I: Ledelsen er optaget af at skabe plads, at finde lokaler ift. vækst. 
Der er forskellige scenarier i spil, men det er dyrt og der er en lang 
tidshorisont. Politikerne skal beslutte hvad de vil og hvilken løsning vi 
skal vælge.  
D: Dagtilbuddet vokser, så hvad skal vi gøre lige nu?  
 
I: Lukkedage i 2021: Samarbejde i juledagene, i forbindelse med 
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sommerferien og lukket dagen efter Grundlovsdag. 
 
I: Budgettet: lille sum tilbage efter lønninger, men overordnet vil 
ledelsen finde en passende model for at præsentere budgettet. 
Prioriteringen har været flere hænder og at poste pengene i mere 
uddannet personale.  
 
I: Corona: Institutionen er stadig i høj grad lukket for forældre, fra 
mandag d.23/11 kan man dog komme tre forældre ind ad gangen i 
Børnehusets garderobe. Storebørnsgruppen kan forældre ikke få adgang 
til, men der er foreslået en ringeklokke. 
 
I: Lucia i Storebørnsgruppe d.14 december. 
 
B: Ditte og Camilla vil gerne hjælpe med at tage billeder/gøre æbleskiver 
klar etc. 

 
 

d. Ledelsen, Skole og SFO 
 
I: Der er kommet ny skolechef og Jens har været til møde med ham, det 
tegner rigtig godt. 
 
I: Kommentarer til ny budget-tildelingsmodel, der skal afleveres 
høringssvar snart. Meldingen fra Søvind er fin, vi er tilfredse med 
grundfordelingen og får tildelt de penge vi skal have for at holde en skole 
kørende og overordnet er det fint sammensat og overskueligt. 
 
D: Dog tager modellen i mindre grad højde for skolens størrelse. Med så 
lille en økonomi er vi sårbare ved uforudsete hændelser, som fx børn der 
har brug for et andet skoletilbud/inklusion. Udfordrede børn søger os 
pga. et trygt læringsmiljø, men de meget små klasser gør os sårbare 
overfor inklusion pga. den procentvise fordeling – og der følger ingen 
inklusionsmidler med.  
B: Maibritt sender udkastet til høringssvaret ud til bestyrelsen og videre i 
systemet snarest. 
 

e. Ledelsen, Fælles punkt  
 
I: Der er blevet ansat en uddannet kostansvarlig i forbindelse med 
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kostordningen i Børnehuset. Stor tilfredshed hermed! 
D: Vi drøfter et forslag om en madbod på skolen, der kan få mad fra 
samme sted. Noget der længe har været et ønske på skolen. Eleverne 
spørges? 
 
D: Rød tråd i Corona-tid: hvordan laver vi en overgang mellem 
Storegruppe og skolestart? Der arbejdes på en plan. 

 
 
3. Status i ansvars-grupperne:  
 
Kommunikations-gruppe:  
 
I: Gruppen har afholdt ”Brainstormmøde”. Emner:  

- Aula-hjemmeside, hvor forskellige procedurer skal revurderes.  
- Daycare-app: beskeder forsvinder eller putter sig 

 
Overordnet diskussion af kommunikationskanaler og beskeds-hierarkier.  
B: Kommunikationsprincipper skal gennemgås igen og lægges ud på 
hjemmesiden til sidst. Og forældrene skal gøres opmærksomme på dem.  
 
D: Kommunikation i Børnehuset, hvor der er skabt meget nyt. Hvad 
foregår der egentlig bag lågerne? Få spredt budskaberne omkring alle 
de gode ting der foregår. Fx at få forældre til at dele gode historier.   
Tilgangen er at vi har verdens bedste børnehus.  
 
PR- gruppe:  
 
I: Der afholdes møde i nov/december. Marie er tovholder og indkalder. 
D: Vi skal virkelig satse på at formidle Natur/kultur-delen. Gerne i 
Horsens folkeblad!  
B: Børnehus og skole indgår i processen omkring de små film som 
lokalrådet er i gang med. Marie følger op. 
 
 
Natur/Kultur-gruppe:  
 
D: Diskussion af hvordan det gøres bedst. Vi taler om permakultur, 
vandopsamlingssø, samarbejdsprojekt med skolen etc. 
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Hvem er tovholder?! 
 
 
4. Budget (tilsyn):  

 
I: Skolens ledelse er positiv omkring økonomi. Skolen gik ind i 2020 
med underskud og 0 rammes ti årsskiftet (7-9-13), så der er sparet. Der 
er ikke sparet op, men underskuddet er i bund. Det ser godt ud. 
  
I: Forventet effekt af Covid: Ikke de store ekstraudgifter, på et niveau 
hvor det ikke betyder det store. 
 
I: Overslag for både dagtilbud og skole. Børnetallet for skolestart 
tegner til at blive ca. det samme næste år. Stadig små årgange, men den 
aldersintegrerede indskoling virker godt.  
 
I: Budget, Børnehuset: Stigende tilgang til dagtilbuddet, især i 
vuggestuen. Overskud er blevet lagt til side til bygninger.  
 
5. Punkter til næste dagsorden. Næste møde er d.25.januar 

 
- Lilleskoven 

 
 

Referent: Marie Bræmer 
 
Bestyrelsesformand: Mai-Britt Ørntoft (Sigrid og Maries mor) 
mail: maibritt_worm@hotmail.com 
 
Næstformand: Ole Hoffgaard Munk (Carls, Willum og Leopolds far)  
mail: ole@hoffgaardmunk.dk 
 


