Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 20. april 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 foregik virtuelt:
Fraværende: Helle Billeskov Kragh, Aase Lauridsen
DAGSORDEN
REFERAT
1.
Godkendt
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendt
Godkendelse af referat
3.
Skrivelse vedr. ansøgning om trafikfarlig vej blev godFarlig skolevej v/formand
kendt.
 Vardevej
 Vejen ved Toften – børnehaven Vejen ved Toften/børnehaven – der kunne laves et tilsvarende skriv vedr. trafikfarlig vej.
Jesper Madsen og Dennis Goren Stumpe går sammen
om et skriv. Inddrag borgerforeningen.
4.
TM orienterede omkring de nye retningslinjer vedr. lejrLejrskoler
skole. Pt. kan lejrskole ikke gennemføres. 6. maj kommer nye retningslinjer fra UVM vedr. lejrskole. Herefter
tages en beslutning om mulig lejrskole, og hvordan det
kan organiseres.
5.
En guide vedr. sund kost med anbefaling fra FællesbeKostpolitik
styrelsen til forældre ønskes lavet. Kostpolitik
Emneuge kan være med til at sætte fokus på anbefalingen fra Fællesbestyrelsen.
Sundhedsplejerske kan evt. inviteres med til et møde i
Fællesbestyrelsen.
6.
Marc orienterede omkring valg til Fællesbestyrelsen fra
Valg til fællesbestyrelse
børnehaven af.
7.
Folder blev fremvist. Folderen forventes færdig ved skoProfilering af ÅB
lestart i august
 Folder
8.
KF: 5. og 6. klasse to gange om ugen fysisk fremmøde
Orientering fra:
for den klasse, som er hjemme. Mandag og onsdag er
de dage, hvor der er fysisk fremmøde.
Medarbejdere:
Indskolingen har stadig samme plan for undervisning.

Ledere:

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:

Børnehaven: Hverdagen fungerer. Delt op i zoner og i
grupperum. Børnene har meget styr, hvilken zone skal
være i.
SFO foregår så vidt muligt ude ellers ingen ændringer.
Juniorklub har åben torsdag fra 13-17 for 4. klasse, og
skiftevis for 5. og 6. klasse torsdag fra 13-20.
TM: DGI har lavet en god artikel vedr. bevægelse i undervisning for Årre Børnecenter.
TM skal til møde vedr. covid-19, hvor punktet ”den gode overgang” skal drøftes (muligheder/begrænsninger)
TM orienterede yderligere om de nye retningslinjer.
Næste møde skal flyttes, da Dennis, Kim-Rikart, Trine
Møller, Marc og Lene skal deltage i et møde med Børnog læring.
MH orienterede omkring forløb med brug af sociale
medier i samarbejde med SSP for 4. klasse.

9.
Punkter til kommende møde 25/5

10.
Evt

Sociale medier
Profilering
Kostpolitik
Farlig skolevej
Valg til Fællesbestyrelsen
Intet

