
 
 
 

 
Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 18. juni 2019 

kl. 17.00 – 19.00 
 
 Fraværende: 
DAGSORDEN REFERAT 
1.                                                             
Godkendelse af referat 

Godkendt 

2.  
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3.  
.  
Værdigrundlag 

 Indstilling af værdigrundlaget til 
godkendelse i fællesbestyrelsen 

 Evaluering af processe 

TM orienterede omkring MED-udvalgets arbejde med 
de indstillede værdier. 
Kreativitet blev af MED-udvalget valgt frem for nysger-
righed i forhold til de fremtidige egenskaber. 
 
Fællesbestyrelsen godkender MED-udvalgets indstilling. 
 
Der er kommet forslag omkring en emneuge, hvor der 
skal arbejdes med værdierne. Personalet i skole, sfo, og 
børnehave vil komme med forslag. 
 
Rikke: det er vigtigt, at bestyrelsen bruger det samme 
budskab i forhold til at præsentere det på både årsmø-
de, og forældremøde. 
 
 
Evaluering af processen: 
En god proces, hvor Marianne kastede mange bolde op 
i luften, men boldene blev grebet.  
Hun var meget god til at rådgive/guide i forhold til op-
gaven.  
Godt med blandede hold, hvor alle blev hørt.  
En meget demokratisk proces.  
Marianne var meget god til at belyse både emnerne i 
skyen samt værdi-ordene, hvor hun især fik os til at 
reflektere og eget valg af værdi-ord. 
 Processen var helt nede på jorden, så alle kunne forstå 
opgaven. 
Frisen i Årre Børnecenter beholdes måske i ny form. 
Leg indføres i frisen.  
Ekstern firma vil blive tovholder på layout. 
TM undersøger i forhold til priser på ekstern firma. 
 

4. 
Orientering vedr. Aula som er den nye 
fælles kommunikationsform mellem 

TM orienterede omkring udsættelsen af aula. Kurset for 
personalet afvikles efter sommerferien, men inden ef-
terårsferien. 



 
 
skole og hjem.  
Forældreinformation vedr. AULA 
5. 
Årsmøde 

 Dato og indhold. 

DMH: Indkaldelsen til årsmødet var netop omkring brug 
af aula. 
Forslag omkring udsættelse af årsmøde til efter efter-
årsferien, hvor aula og værdierne er punkter til mødet.  
Andre forslag til emner til årsmødet modtages gerne. 
 

6. 
Åbningstider  

 Juniorklub 
 Børnehave 

Børnehave: 
Der er kommet forældrehenvendelse på åbningstiden i 
børnehaven. Om fredagen åbnes der 06.30.  
Ønsket går på at åbne 06.00, men det kræver, at der 
findes 30 minutter et andet sted. 
Vi gennemfører en undersøgelse blandt forældrene 
vedrørende åbningstiderne. Undersøgelsen gennemfø-
res efter sommerferien. 
Børnehaven følger op på egne tal via tabulex. 
 
Juniorklub: 
Åbningstiden blev debatteret. Det blev vedtaget, at 
fastholde den nuværende åbningstid. Der laves et re-
klamefremstød for juniorklubben, hvor vigtigheden i at 
eleverne benytter juniorklubben præciseres.  
 
 
 

7. 
Status på byggeprocessen 

 Status 
 Renovering af klasselokaler 
 Byens Rum 

TM orienterede omkring byggeprocessen.  
Henrik Nonnegaard , landskabsarkitekt Varde kommu-
ne har overtaget processen vedr. beplantningen.  
RVA orienterede kort om turen til Real-dania. 
MH orienterede omkring svaret til ansøgningen til ud-
viklingspuljen i Varde kommune er udsat til august. 

8. 
Fællesbestyrelsens deltagelse på foræl-
dremøder 

 Fordeling 
 Information 
 Årgangsforældre/Information 

omkring Årre Børnecenter 

LVM laver et udkast til information til forældrene. 
 
0. kl.: LVM 
1. kl.: RVA 
2. kl.: RS 
3. kl.: DMH 
4. kl.: LVM 
5. kl.: DMH 
6. kl.: DS 
 
Til det første forældremøde informeres forældrene 
omkring årsmødet og opfordres kraftigt til at deltage.  
Dagsorden: 
Årre Børnecenters værdigrundlag. 



 
 

Aula.  
 
Årgangstræf/årgangsforældre bliver afviklet første gang 
den onsdag den 21. august kl. 17-19 for årgang 2017. 
Det nye tiltag går ud på at få kontakt til forældregrup-
pen, så snart det er muligt. Det er vigtigt at der kom-
mer et tilhørsforhold til Årre Børnecenter. 
 

9. 
Årshjul 

TM orienterede omkring årshjulet og de opgaver, som 
er løst i løbet af det første år i fællesbestyrelsen. 
 

10. 
Orientering fra: 
 
Elevrådet 
 
 
Medarbejdere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledere 
 
 
 
 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen 
 

 
 
 
 
 
MKH: Der er har været sommerfest med deltagelse af 
130. DGI-certificeringen blev uddelt til festen. Der er 
afslutningen for trolderikkerne den 19/6. 
 
KF: gang med at afslutte et skoleår og planlægge et ny 
skoleår. Lejrskoletur er en del af de sidste dage inden 
sommerferien. 
 
 
MH: National trivselsmåling er gennemført med 100% 
besvarelse. Rapporter genereres  
 
 
DMH: på mødet med politikkerne blev økonomi vendt. 
Håbet er, at politikkerne tager det med i budgetfor-
handlingerne. Det var et godt møde, hvor man kom vidt 
omkring emner i forhold til folkeskolen. 

11. 
Punkter til kommende møde 

Status på arbejdet med værdigrundlaget på første mø-
de efter sommerferien. 
 
Branding 
 

12. 
Evt. 

Intet 

 


