
 
 

 
Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni 2022 

kl. 17.00 – 19.00 
Deltager: Helle Billeskov Kragh, Dennis Goren Stumpe, Rene Andersen, Lene Vodder Madsen, 
Anders Thorlund Jepsen, Mette Klit, Martin Kajhøj Hansen, Mie Donslund, Marc Simested, Allan 
Duedal, Trine Møller og Mogens Hansen 
Fraværende: Trine Møller 
DAGSORDEN REFERAT 
1.                                                             
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt 

2.  
Godkendelse af referat 

 
Godkendt 

3.  
Elevrådet 

Farlig skolevej Toften: Spejlene ved børnehaven er duk-
kede om vinteren, så man kan ikke se noget på dem. 
Hækken ved indkørslen til børnehaven er høj – dårligt 
overblik.  -  alle indspark vedr. farlig skolevej gives vide-
re til formanden. 
Skolebussen: Der er for mange seler, som ikke virker i 
bussen.  Der er larm i bussen. – Vedr. seler tager ledel-
sen fat i busselskabet. Uro og larm tager ledelsen hånd 
om.  
Løbehjul fylder meget i cykelskurene – ønske om en 
plads til løbehjul. 
Liste med ønsker til indkøb er fremsendt til ledelsen - 
der er afsat midler til nogle af ønskerne. 

4. 
Farlig skolevej v/formand  

Vejen ned til gården på Toften.  Ring til ARLA vedr. 
mælkebil – samarbejde mellem Mette Klit og ledelsen. 

5. 
Åbent hus 

 Bedsteforældredag 1 stk. 
 Forældredag 3 stk.  

Der laves et skriv til forældre vedr. åbent hus. Det er 
ikke en forpligtigelse, forældre skal komme hver gang til 
åbent hus, men en mulighed. Man skal ikke sende en 
bedsteforælder til forældredag. Derfor er der lavet en 
bedsteforældredag, hvor det kun er bedsteforælder, 
som kan deltage. 

6.  
Økonomi  

 Budgetopfølgning 30/6 

 
MH gennemgik budgetopfølgning, som Fællesbestyrel-
sen godkendte. 
Der skal anvendes midler på udvidelse af børnehavens 
areal ned mod Thomsens palæ.  
 

7. 
Orientering fra: 
 
Medarbejdere: 
 

 
Børnehaven: Bedsteforældredag er gået godt. Lege-
pladsdag samme dag, hvor der var stor aktivitet. 
 



 
 
 
 
 
Ledere: personalesituation 
 
 
 
 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen: 

Skole: Emnedage var kæmpe succes. Veloverstået lejr-
skole for 4. – 6. klasse. 
 
 
Rikke Andersen Frost er ansat pr. 1 august  
Vedr. viceskolelederstillingen er samtaler onsdag den 
22/6. 
 
 
 
 

8. 
Punkter til kommende møde 

Konstituering - klasseansvar 
Forældremøder 
Farlig skolevej 
Dagplejer  

9. 
Evt. 

Der blev sagt farvel til de afgående bestyrelsesmed-
lemmer. 

 


