
 
 

 
Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 18. maj 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 
Fraværende: Anders Thorlund 
DAGSORDEN REFERAT 
1.                                                             
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2.  
Godkendelse af referat 

 
Godkendt 

3. 
Farlig skolevej v/formand 

 Vardevej 
 Vejen ved Toften – børnehaven 

 
 
Vigtigt at borgerforeningen med indover. 
Formanden laver et skriv vedr. Toften til næste møde. 

4.  
Valg til Fællesbestyrelse 

Marc orienterede omkring proceduren for valg til Fæl-
lesbestyrelse – opstillingsperiode fra den 19. maj – 28 
maj. 

5. 
Kostpolitik 

TM orienterede omkring mulig kostpolitik for Årre Bør-
necenter.  
Vigtigt at både dagtilbud og skole, at det pædagogiske 
personale har metodefrihed til at arbejde med kostpoli-
tikken. 

6. 
Sociale medier 

 Strategi  
 kommunikation 
 Samarbejde med SSP 

Dialog om strategi for sociale medier. 
MH har kontakt til SSP vedr. en mulig fælles strategi i 
Varde Kommune. 

7. 
Profilering af ÅB 

 Folder 
 Samarbejdsudvalg Fåborg-Årre 

v/Anders Thorlund og Rene 
Andersen 

 
 
Folderen er ikke færdig endnu, forventes færdig til næ-
ste møde. 

8. 
Orientering fra: 
 
Medarbejdere: 
 
Ledere: 
 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen: 

 
Skolen: Afventer nye retningslinjer i forhold til genåb-
ning. 
Alt i alt går det meget fint. 
Børnehaven: Trolderikkerne er begyndt i førskole, hvor 
de er fra 09.00 – 11.35. 
TM og MH forsøger at være forbi førskolegruppen lø-
bende og helst hver dag. 
TM har været i dialog med Kenneth Bjerre fra Agerbæk 



 
vedr. lejrskole. Kan lejrskole ikke afvikles inden ferien, 
så laves et muligt setup sammen med Agerbæk efter 
ferien. 
Vores faste skolepsykolog er ramt at covid-19. 
Der er møde med børn og læring den 25. maj afventer 
svar om en mulig udsættelse pga. covid-19. 
Marc: børnene er helt vilde med at være i førskolegrup-
pen. 
 
MH: National trivselsmåling er ved at blive udarbejdet. 
Deadline den 31/5. 

9. 
Punkter til kommende møde 26/6 

Farlig skolevej Toften, Vardevej, kostpolitik, evaluering 
af mødet. 
Økonomi 

10. 
Evt 

Spørgsmål vedr. retningslinjer i forhold til byfesten. 

 


