
 
 

 
Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 17. november 2020 

 
kl. 17.00 – 19.00 

Deltager: Helle Billeskov Kragh, Dennis Goren Stumpe, Rene Andersen, Sten Hesselholt, Lene 
Vodder Madsen, Anders Thorlund Jepsen, Jesper Madsen, Martin Kajhøj Hansen, Kim-Rikart 
Feldskou, Marc Simestad, Aase Lauridsen, Trine Møller og Mogens Hansen 
 
Mødet foregår virtuelt. 
 
Fraværende: Ingen 
DAGSORDEN REFERAT 
1.                                                             
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2.  
Godkendelse af referat 

Godkendes næste gang. 

3.  
Udvalget for Børn- og læring 

 Evaluering 
 Status på processen 
 Profilering af ÅB 

Mødet med udvalget for Børn- og læring blev evalueret.  
Generelt enighed om at mødet med Børn- og læring 
forløb rigtig godt.  
Status på processen i forhold til ledelsestildelingen er, 
at Børn- og læring har 3 modeller i spil i forhold til ud-
møntning af de 1, 5 Mill. kr., som er afsat til dagtilbuds- 
og skoleområdet. Børn- og læring indstiller til Byrådet, 
hvilken model som udmøntes.  
Enighed om at profilere Årre Børnecenter, hvor der kan 
trækkes på lokale kræfter, som har gode erfaringer med 
profilering.  
Punktet sættes fremadrettet løbende på dagsorden til 
fællesbestyrelsesmøderne. 

4. 
Brugertilfredshedsundersøgelse 

MH gennemgik undersøgelserne for skole og SFO på 
Årre Børnecenter. Scorerne for både skole og SFO er 
højere end gennemsnittet i Varde kommune og på 
landsplan. Skolen placerer sig på en 4. plads i kommu-
nen med en score på 4,3 ud af 5. SFO på en 6. plads i 
kommunen med en score på 4,2 ud 5. 

5.  
Corona 

 Orientering fra medarbejdere 
 Orientering fra ledelse 

Eksterne samarbejdspartner må komme.  
Der gennemføres skolehjemsamtaler på forskellig vis. 
Det er vigtigt, at eleverne trives hverdag, også i en co-
vid-19 tid. Der bliver brugt meget tid på hygiejne. Per-
sonalet gør det godt. Der bliver afviklet alternativ Lucia, 
og juleklippedagen forgår klassevis. 
 
Fællesbestyrelsen mener, at det er passende mængde 
af informationer, som gives til forældrene i forhold til 



 
covid-19. 
Generelt stor tilfredshed i både skole og dagtilbud i for-
hold håndtering, information og kommunikationen af 
covid-19. 

6. Økonomi 
 Regnskab 2020? 
 Budget 2021? 
 Budget 2022? 

 
Punktet udsættes til næste møde 

7. 
Orientering fra: 
 
 
Medarbejdere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledere: 
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen: 
 

 
 
 
Meget af tiden går med udøvelse af covid-19 restriktio-
ner i forhold til undervisningen i dagligdagen.  
Besøg i domkirken sker ikke fysisk, men sker virtuelt, 
hvilket er et godt forløb. 
Skuespillet bliver sendt virtuelt til alle klasser. Det sam-
me sker for forældrene i 6. klasse og ikke andre.  
 
Børnehaven er meget ude i forhold til aktiviteter. Der 
bruges meget tid på hygiejne m.m., men alle holder 
hovedet højt. 
 
 
 
Strukturen med god start er kommet på plads i børne-
haven. Det kører rigtig fint pt. Der er gode vikarer inde 
til at hjælpe, når eventuelle medarbejdere skal testes. 
 
Legende læring: projektet udskydes i forhold til at samle 
forældre.    

7. 
Punkter til kommende møde 

Økonomi 
Covid-19, Børn- og læring, ÅB – profilering. 

8. 
Evt 

Intet 

 


