
Bestyrelsesmøde Ølholm USFO 

Dato: 21.08.19 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30  
Mødeleder: Formanden 
Referent:  

Forplejning:  
Christian, Jeanette, Kim, Lotte H, Lotte M, 
Maria, Mette, Skolen 
 
Afbud fra: Jeanette 

 

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.  

Godkendelse af referat + 
velkomst ved formanden 

5 
min 

Godkendt. 
Trafiksikkerhed 
Synlighed omkring hvad vi laver i bestyrelsen og 
skolen. 
Inddragelse af personalet hvis det er nødvendigt. 
Flere punkter fra børnehaven og SFO’en. 
Dokumentation fra BHV. og SFO 
Fornyelse af principper 
Hjemmesiden - fornyelse af denne? 
Dagsorden for lange - kan den kortes af? Hvem tager 
opgaven videre? 
Vi vil gerne tage et ansvar - hvis man vil ændre noget, 
så skal man gøre noget. 

Orientering O 
Anette og Henrik 

25 
min 

Skolen: 
Handleplan for skolen. Vedr. ulovligt fravær. 
Kommende aktiviteter: -aula/kalender: Kalenderen er 
ikke særligt udfyldt. 
T3-undersøgelse fra AP Møller projektet-  
Der arbejdes videre med KSH, aktionslæring. Der er 
et ønske her fra og fra kommunens side om et fokus 
på sprog blandt skole- og børnehavebørn. 
Medarbejderundersøgelse kommer også 
 
BHV.: 
Stilling i BHV.: Der er ikke rigtig mange af ansøgerne 
som kan noget med musik. Vi håber, at kunne 
indkalde til samtale den 28.8 kl. 16.00. Maria og ? 
sidder med fra bestyrelsen. Anette lægger 
ansøgninger frem mandag den 26.8 i mødelokalet ved 
personalerummet. 
Vi skal lægge børn og historie om venskaber på kryds 



og tværs til et magasin for Hedensted Kommune. 
 
SFO: 
20 børn var repræsenteret ud af 50 børn. 
Orientering kan skrives ud til bestyrelsen inden mødet, 
så vi kan læse i forvejen og stille spørgsmål ind til 
dette. 

Madordning O + B 
Anette og Henrik 

15 
min 

Mette har skrantet lidt, men er nu klar til at starte 
skolemad.nu op nu. Der skal bestilles om onsdagen til 
ugen efter. 
Økonomien indtil nu: Der er et overforbrug hver 
måned på 3000-4000 kr. Noget af dette går til 
SFO’ens eftermiddagsmad. Der bliver set på, om vi 
kan se på økologien ved fx krydderier, gær m.m. 
Kan der købes større portioner ind af noget? 
Hvad med Mettes tid? Personalet hjælper. Det kan 
være hun skal have lidt mere tid, hvis skolen skal 
med, fx en time mere om dagen, så Mette går fra 
25-30 timer. Mette er med til at være fleksibel i det. 
Hvordan er det modtaget ved forældrene i BHV. at de 
kan fravælge madordningen: Kun 5 forældre har valgt 
fra.  
Hvis vi kan få “frivilligheden til at hænge sammen” så 
er vi langt. 
Børnene med madpakker sidder med de andre børn 
med deres madpakke, og det går langt over 
forventning, på nær hvis der er småkager eller andet i 
madpakken. Børnene tager det pænt og lægger ikke 
meget mærke til det. 

Trafiksikkerhed - hvordan 
forholder vi os, hvad gør 
vi? D + B 
Maria 

30 
min 

Der er fuld fokus på det fra kommunens side. Vi kan 
som fællesbestyrelse lægge pres på kommunen. 
Lokalrådet er også på sagen. 
Henrik har forsøgt at komme i dialog med Marianne 
Søgaard fra kommunen omkring grusparkeringen, der 
er ikke svaret. 
Kontakt til kommunen og de folk som ved, hvad der er 
trafiksikkert. 
Kan vi tegne op i “firkanten”, hvor folk holder og 
bakker ud på skolevej, det giver farlige situationer. Det 
sørger Henrik og Anette for. 
Maria, Anette og Henrik skriver ud til forældrene. 
Kim skriver til kommunen.  
Optegning af båse ved dagplejen er ikke muligt, det er 
ikke lovligt at bakke direkte ud på vejen. 

Pause, forplejning v. 
Christian og løs snak 

10 
min 

 

Pladsmangel i BHV.  30 Der er nu 51 børn i bhv. 01.02.20 har vi 63 børn i bhv. 



Kan vi som 
forældrerepræsentanter 
gør noget her? D 
Anette 

min Den er bygget til 44 børn, og det er et problem…. Der 
er forsøgt mange ting både på indretning og strukturen 
på dagen fx udetid og holdtid går på “skift”. Kan vi få 
fat i en pavillon? Den kan flyttes. 
Vi må lave noget “larm” omkring dette som 
bestyrelsen. Vi må ikke “nøjes”, vi skal tale med Ole 
Vind og Casper Glyngø om byggegrunde og 
pladsmangel i bhv. Mette ringer til begge og inviterer 
til et møde her. 
Kunne ØLUs rum bruges i dagtimerne? 
Tallene vi har pt holder ikke, vi er stigende og kan ikke 
regne med dem. 

Årshjul - hvad vil vi gerne 
bruge året på? 
D + B 
Maria 

20 
min 

- At få formuleret vores vision. Hvad er det vi 
kan, hvilket sted er vi? At vi får hørt forældre, 
personale og ledelse. Da vi har et voksende 
børnetal og skolen er et af de store 
samlingssteder og et af de få steder, hvor 
byens børn mødes. 

- SFO’en, hvilken SFO har vi, hvad vil vi. 
- Princip for mad og kost i børnehaven. 
- Princip for samarbejde med Tørring skole. 

Møder i det kommende år - 
husk jeres kalender. 
B 
Henrik 

10 
min 

19.09 
22.10 
25.11 
11.12 
Kalenderfest: 04.01 
16.01 
18.02 
16.03 
15.04 
14.05 
18.06 

EVT. 5 
min 

 

 


