
 
 

 
Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 12. januar 2021 

 
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: Sten Hesselholt 
DAGSORDEN REFERAT 
1.                                                             
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2.  
Godkendelse af referat 

Godkendt 

3.  
Covid-19 
Hverdagen ved Årre Børnecenter 

 Skole – KF, AAL 
 SFO - MH 
 Juniorklub -MH 
 Børnehave – MKH 

TM: mandag den 4. januar udarbejdede ledelse og per-
sonale en plan for nødundervisningen. Det betød af-
kortning af skoledagen. Indskolingen har virtuelt under-
visning i tidsrummet 08.15 – 11.20. Mellemtrinet 08.15 
– 13.00. Der laves meget holddelingen på hvert klasse-
trin. Sårbare elever er kaldt ind til nødundervisning. 
Elever på mellemtrinet giver udtryk for, at undervisnin-
gen under omstændighederne kører godt. 
Forældrene er fra forvaltningens side blevet opfordret 
til at holde deres børn hjemme, hvis dette er muligt. 
Børnene skal, så vidt det er muligt, afleveres/afhentes 
uden for døren. Er dette ikke muligt, skal forældrene 
bære mundbind, og kun opholde sig i garderoben. 
Marc møder 6.15 for at tage imod børn og forældre. 
Børnene skal så vidt det er muligt blive på deres respek-
tive grupper gennem hele dagen.  
Ydertimerne er udfordrende, men de bliver inddelt på 
deres grupper omkring 7.30. 
 
 

4. 
Profilering af Årre Børnecenter 

 Udarbejdelse af folder 

Marc og MH udarbejder en folder om Årre Børnecenter. 
Folderen skal omdeles til alle husstande i skoledistriktet. 
Der er nedsat et udvalg til at udarbejde strategi for pro-
filering af Årre Børnecenter. 

5. 
Økonomi 

 Oplysninger til budget 2021 

MH orienterede omkring budget 2021. 

6.  



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

Ikke yderligere kommentarer fra medarbejdere. 
 
 
TM: Der har været hærværk på skolen. Hærværket er 
håndteret efter Varde Kommunes procedure. 
 
TM: legende læring giver tildeling til vikardækning og 
materialer til projektet. Kurset er sat på standby lidt 
endnu. Hele projektet skal afvikles i sin fulde udstræk-
ning. 
 
TM: vi skal have ny vikar for vikaren for vores psykolog, 
da vikaren har opsagt sin stilling før tid. 
 
 
 
  

7. 
Punkter til kommende møde 23/2 

Økonomi: Regnskab 2020 og Budget 2021 
Profilering af Årre Børnecenter 
Covid-19 

8. 
Evt 

Intet 

 


