
 
 

 
Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 23. marts 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: Sten Hesselholt, Aase Lauridsen 
DAGSORDEN REFERAT 
1.                                                             
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2.  
Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. 
Legende læring 

Ny tidshorisont. Afventer kommende genåbning. Kon-
ceptet egner sig ikke til at blive afholdt virtuelt, derfor 
den lange ventetid.  

4.  
Mere idræt i folkeskolen 

”Mere idræt i folkeskolen” blev behandlet i udvalget for 
Børn & Læring 9. marts. Formålet med projektet er at 
lave et forsøg med mere bevægelse i folkeskolen. BL har 
peget på Årre Børnecenter, Lykkesgårdsskolen og Ager-
bæk. Årre Børnecenter vil tilgå en model, som tilfører to 
ekstra lektioner i ugen til 0. – 3. klasse, som vil blive en 
del af UUV-lektionerne. Yderligere tilføres 4 ekstra be-
vægelseslektioner til 4. – 6. klasse, som bliver en del af 
UUV-lektionerne. Konceptet for projektet er meget af 
det, som ÅB allerede gør. DGI er inviteret med til pro-
jektet.  

5.  
Covid-19 
Hverdagen ved Årre Børnecenter 

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

Skole:  5. og 6. klasse har haft fysisk fremmøde på sko-
len en dag om ugen. Det har været godt, det har været 
meget glade børnene, som har nydt at være sammen. 
Undervisningen de øvrige dage foregår som de sidste 3 
måneder, hvor eleverne møder til tiden, og er klar. Bli-
ver godt med 5. og 6. klasse i skole halvdelen af tiden 
efter påske. Mangler retningslinjer fra undervisningsmi-
nisteriet. Vi ved ikke så meget endnu, og afventer ud-
meldinger. Alle er omstillingsparate. 
 
SFO: DGI-bevægelsesmodulet er rykket til om morgenen 
før eleverne kommer i skolen, da skemaerne pt. i skole-
delen afsluttes med et bevægelsesmodul. God respons 
fra eleverne i forhold til fremrykning af modulet. 



 
 
JUNIORKLUB: Pt. åben om torsdagen for 4. klasse. Klub-
ben åbner for 5. og 6. klasse i den uge, hvor de til fysisk 
fremmøde i skolen.  
 
BHV: Stadig zoneopdelt, forholder os i vores grupper, så 
vidt det er muligt, åbneren har en spritrunde inden de 
tager hjem. Det kører fortsat godt under de givne om-
stændigheder. 

6. 
Kostpolitik - Madpakke 

Skolen oplever, at der er en del elever, der ikke har en 
særlig sund madpakke med. Udfordringer med at ener-
giniveauet ikke holder hele dagen for eleverne. Det er 
rart, som ansat at kunne sige, at fællesbestyrelsen står 
bag en fælles guideline for sund madpakke.  
BHV arbejder pt. med et projekt, som hedder supergna-
skeren (hvad er godt at have med i madpakken).  
Der er god respons fra forældrene vedr. projektet. 

7. 
Valg til fællesbestyrelse 

Der skal afholdes valg til fællesbestyrelsen for børneha-
vedelen, hvor der skal vælges 2 forældrerepræsentan-
ter.  

8. 
Økonomi 

 Regnskab 2020 
 Budget 2021 

Ingen kommentar til Regnskab 2020. 
 
Budget 2021: Der skal ikke reduceres i lærerstaben. 

9. 
Orientering fra: 
 
Medarbejdere: 
 
Ledere: 
 
 
 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen: 
 

Medarbejderne ved ÅB har mulighed for at blive teste 
to gange om ugen. Medarbejderne giver udtryk for, at 
det er godt, de kan testes i arbejdstiden. 
 
  
Ledelsen: Arbejder videre på forespørgsel på vugge-
stuepladser i børnehaven. Undersøges på prognose, 
fysiske rammer (smarte kvadratmeter gør det svært), 
skolechefen undersøger videre og giver os svar. Hen-
vendelsen er kommet på grund af mangel på dagpleje-
re.  

- DR-udsendelse. Bevægelse i folkeskolen. DGI har 
bl.a. peget på ÅB, som kan blive en del af DR-
udsendelsen. Tidsrammen kendes ikke, lykkes 
det ikke at deltage i udsendelse, vil DGI under al-
le omstændigheder lave en artikel om ÅB om-
kring bevægelse i folkeskolen og dagtilbud. 

10. 
Punkter til kommende møde 20/4 

Profilering af ÅB 
Kostpolitik 
Farlig skolevej 



 
- Vejen ved toften (ny indkørsel) 
- Vardevej 

11. 
Evt 

Intet 

 


