
Bestyrelsesmøde Ølholm USFO 

Dato: 22.5.19 
Tidspunkt: kl. 19.00-21.30  
Mødeleder: Formanden 
Referent: Lars 

Forplejning og referat til intra:  
Mette, Christian, Jeanette, Kim, Lotte H, Lotte M, 
Maria, Skolen 
 
Afbud fra: Kim og 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  Kun hvis der er tilføjelser 
Godkendt og lægges på nettet. 

Orientering 
O 
Henrik og Anette 

30 
min 

Henrik orienterer: Martin Gertz har været forbi og 
undervise i hoppematrix for skolens og børnehavens 
personale. Vi investerer i videoer med øvelser fra 
Martin Gertz. 
Indsatsområdet med Martin Gertz skal der laves en 
avisartikel om. 
I børnehaven bruges penge på udvendig 
solafskærmning. 
Bedsteforældredag på fredag i børnehaven. De skal 
have lov at smage mad fra den nye madordningen. 
Bestyrelsen sørger for grill og salg af sodavand til i 
morgen aften. 

Princip om samarbejde 
med Tørring 
D 
Mette 

40 
min 

Samarbejdsaftalen mellem Ølholm og Tørring skole 
skal på PR møder på skolerne og herefter.  
Vi skal være opmærksomme på vores lokale 
fællesskaber.  
Princip drøftes i begge bestyrelser og med personalet. 
Herefter mødes vi igen, for at samle op. 
Det er målet, at princippet kan blive klar efter 
sommerferien. 

Madordningen - status 
O + D 
Anette og Maria 

15 
min 

Vedrørende madordningen: Det kunne være den 19. 
juni, hvor bestyrelsen kommer og svarer på spørgsmål 
vedrørende madordningen ved forældrekaffe. 
Et madudvalg skal kigge på madordning i skoledelen: 
Anette, Kim, Maria. 
Vi skal have princip om kostpolitik på igen. Lotte og 
Lotte reviderer princip og har udkast med til mødet i 
august. 



Princip om elevplaner på 
Ølholm skole 
Maria og Henrik 

5 
min 

Skal på hjemmesiden. 

Skoledagens struktur 
D+B 
Henrik 

20 
min 

Lektionerne er 40 minutter. Alle fag spytter minutter i 
spisningen. Der er stadig fagdag onsdag.  
Bestyrelsen ønsker at det prioriteres meget højt at der 
lægges dobbelt lektioner. Det er vigtigt, de 20 
fordybelsesminutter der ligger dagligt, ikke bliver 
spildtid, da dette så vil være meget tid der går tabt, 
men ligger i forlængelse af en dobbeltlektion, hvor der 
helst ikke skal skiftes læge, da det tilsigtede mål om 
fordybelse dermed ikke opnås, og der istedet lige så 
godt kan lægges fem minutter mere til hver lektion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fagfordeling 
D+B 
Henrik 

20 
min 

Fagfordelingen er godkendt af bestyrelsen med 
følgende kommentarer:  
Vi skal være opmærksomme på, at eleverne får det 
optimale ud af timerne også, hvis der i kommende 
skoleår, laves kortere lektioner.  
 
Dobbeltmoduler tilstræbes. 
 
Det er vigtigt, de 20 fordybelsesminutter der ligger 
dagligt, ikke bliver spildtid, da dette så vil være meget 
tid der går tabt, men ligger i forlængelse af en 
dobbeltlektion, hvor der helst ikke skal skiftes lærer, 
da det tilsigtede mål om fordybelse dermed ikke 
opnås, og der istedet lige så godt kan lægges fem 
minutter mere til hver lektion. 

EVT. 
Gode forslag til årets sidste 
møde 
Årsberetning 

10 
min 

Der gennemføres trivselsmåling blandt eleverne. 
Evaluering af forældretilfredshed skal sættes på 
dagsordenen. Undersøgelser, forældremøder osv. 
Dette kan evt. også sættes på til et dialogmøde med 
politikerne, da der ikke findes helt klare retningslinjer 
for dette i Hedensted Kommune som i fx Vejle 
Kommune. 
 
Sidste bestyrelsesmøde spiller vi krolf og griller i 
Byparken. 
Kød og vin: Henrik og Lars 
Salat: Mette, Dorthe, Anette 
Brød: Christian 
Dessert: Maria 
Noget til kaffen og kaffe: 2 x Lotte 
 
Mentorordning for nye lærere? Hvad kan vi gøre for at 
tage imod nyuddannede lærere? Kommunen tilbyder 
samtaler ved erhvervspsykolog, hvis man oplever 
krænkelser og verbale overfald fra elever.  
 
Ind- og udcheckning: Skal komme med AULA. Vi er 
ikke klar over, hvornår det starter. Det må gerne 



skynde sig. 

 

 


