
Bestyrelsesmøde Ølholm USFO 

Dato: 20.6.19 
Tidspunkt: kl. 17.30-18.45 
Mødeleder: Formanden 
Referent: Henrik 

Forplejning og referat til intra:  
Kød og vin: Henrik og Lars 
Salat: Mette, Dorthe, Anette 
Brød: Christian 
Dessert: Maria 
Noget til kaffen og kaffe: 2 x Lotte 
 
Afbud fra: Lars (festkonge bliver ikke hans 
mellemnavn - og han ved det godt…) 

 

Punkter. 
Hvad handler punktet 
om, er der særlige 
ansvarlige, gæster?  
Orientering (O) 
Drøftelse (D)  
Beslutning (B)  

Tid  Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, 
konklusion på beslutning, angivelse af evt. 
ansvarlig og evt. deadline.  

Orientering 15 
min 

 Aula kommer først til efterårsferien. 
BHV.: Kristine og Sofie holder til uge 28. Vi vil 
gerne ansætte en pædagog efter sommerferien. 
Forældrene er mere opmærksomme efter det der 
kører i medierne, og holder mere øje med, hvad 
der sker i børnehaven. 
Der er en sparerunde på vej fra kommunens side, 
vi må afvente og se, hvad der sker. 
De nye medlemmer fra personalet af bliver Line 
og Cecilie. 

Skema og fagfordeling 
kommende skoleår - 
endeligt 
O og D 
Henrik 

20 
min 

 Evaluering af lektietiden til efteråret. Bliver den brugt 
effektivt. Her kunne det være en god ide også at 
spørge eleverne.  
Alt hvad der kan lægges i moduler, lægges i moduler. 
Billedkunst lægges sammen 5.-6. og 3.-4. klasse. 
Der kommer en del forskellige voksne i 3. klasse, i et 
forsøg på at dække, så flest mulige er 
linjefagsuddannet i faget. 

Dialogmøde med 
Udvalget for Læring ang. 
minimumsnormeringer. 
O 
Maria 

10 
min 

  

Første evaluering af 
madordning i BHV. Hvad 

15 
min 

 Vi har fået meget god feedback. Forældrene er 
grundlæggende glade, men vil meget gerne vide, hvad 



fik vi med. 
O 
Maria og Anette 

der spises. 

Evt. 
Første møde i august - 
fastsættelse af møder 
19-20 
Årshjul for skoleår 19/20 

10 
min 

 Skoleforældrene skal høres, vi sender ud på FB at de 
kan skrive en mail eller smide en seddel i postkassen 
med punkter de gerne vil have vi tager op. 
Onsdag den 21.08.19 kl. 19-21.30. 

 
 


