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REFERAT  
AF 

Møde i fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi skole og -dagtilbud 

Med efterfølgende spisning, da det er årets sidste møde       
 
 
Dato:  Onsdag den 16/6 2021 
 
Tid:    Kl. 17.00 - 20.00 
 
I børnehaven Solsikken, Egekrattet 8, Varde 
Tilmelding til spisning til Anja på Messenger på fredag den 11/6 
           

 

 

 

 

Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

17.00 Velkommen til mødet  

/v Formanden for bestyrelsen 

 

 

At vi får sagt goddag til 

hinanden. 

Formanden byder velkommen  

17.00 Godkendelse af dagsorden og 

referat 

At godkende dagsorden  Drøftelse og beslutning 

17.00 Anbefalinger fra KLK rapporten 

v/ Marie 

HUSK at læse rapporten før mødet 

      

At vi får drøftet rapportens 

anbefalinger, og de 

udfordringer det giver 

Orientering og drøftelse ud fra 

udsendte anbefalinger som blev 

gennemgået. 
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Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

17.15 Orientering fra formanden 

v/Anja 

• Møder 

• Henvendelser 

• Suppleringsvalg til 

bestyrelsen hvornår og 

hvordan? 

• Hvem vil være på valg maj 

22 (3 ud af 6) 

At bestyrelsen ved hvad der 

aktuelt rører sig. 

Orientering og drøftelse 

Henvendelse fra Lokallisten, Anja 

besvarer. 

Vi afvikler suppleringsvalg efter 

sommerferien. Anja har dialog med 

Heidi om hendes plads i bestyrelsen. 

Hvam vil være på valg maj 22? Man 

tænker frem til næste møde og så 

planlægger vi forløbet. 

17.30 Aktuelt på skolen 

v/Skoleleder 

• Personalesituation – 

nyansættelser 

• Temadrøftelse i Byrådet 

• Møderække for bestyrelsen 

ønsker til evt. besøg/oplæg 

• Forældremøder og 

deltagelse fra bestyrelsen 

 

At bestyrelsen orienteres 

om skolens drift og 

udvikling. 

Orientering og drøftelse. 

Vi har ansat 11 nye medarbejdere, 

det har været en god proces og et 

godt samarbejde mellem bestyrelse, 

ledere og medarbejdere. 

Temadrøftelsen i byrådet gik godt 

(Marie gennemgik oplægget) 

Vi aftalte, at mødedagene skulle 

rulle næste år, så passede det ind i 

folks kalendere. 

Søren med i bestyrelsen som gæst 

Datoer til forældremøder sendes til 

bestyrelsen. 

18.00 Princip om lejrskole 

Med nyt fra arbejdsgruppen 

At vi kommer videre med 

arbejdet med skolens 

principper. 

 

Fremlæggelse og drøftelse 

Vi godkendte udspillet og AD retter 

det til. 

 

18.30 Spisning  Anja og Marie kvitterede for 

bestyrelsens store arbejde, og vi 

havde en hyggelig time med mad og 
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Tid Dagsorden Formål med punktet Referat 

samtale inden vi sagde god sommer 

til hinanden. 

20.00 Afrunding og tak for i år   

            


