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DAGSORDEN  
TIL 

Møde i fællesbestyrelsen for Sct. Jacobi skole og -dagtilbud 
 
 
Dato:  Tirsdag den 24/2 2021 
 
Tid:    Kl. 17.00 - 19.00 
 
Sted: Jacobi Skole, mødelokalet ved administrationen ”Junibakken” 
 
Med mulighed for at deltage på teams, hvis man har behov for det. 

 

 

 

 

Tid Dagsorden Formål med punktet Arbejdsform 

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 Orientering fra formanden 

v/Anja 

• Møder 

• Henvendelser 

 

At bestyrelsen ved, hvad der 

aktuelt rører sig. 

Orientering og drøftelse. 

Autismekredsen: 
Autismeforeningen spørger til 
samarbejde omkring oplæg om 
liv med ADHD og Autisme V/ Lars 
Rasmussen, rettet mod forældre. 
Anja undersøger om ADHD 
foreningen vil gå ind i 
samarbejdet, så alle 3 kan dele 
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Tid Dagsorden Formål med punktet Arbejdsform 

regningen. Leo kontakter Marie. 
Må ikke koste forældrene noget. 
 

17.15 Aktuelt på skolen 

v/Skoleleder 

• Aktuelt på skolen 

• Personalesituation/ansættel

sessamtaler 

• Covid 19 

• Pædagogisk pedel v/Søren 

Madsen 

At bestyrelsen orienteres 

om skolens drift og 

udvikling. 

Orientering og drøftelse. 

 
KC på Ansager skole:  
Opstart på Ansager skole i dag. 
Positivt modtaget.  
 
FC Jacobi: 
Vores fodboldhold er godt på vej. 
Vi har fået tildelt penge fra 
Kultur og Fritid og søgt ved 
Sydbank. DBU kommer i foråret 
til en træning. Der kommer en af 
skoletrænerne og fortæller på et 
bestyrelsesmøde. 
Der er 2 hold: generelle og 
specifikke. I første omgang 
placeres træningen i skoletiden 
og undervisningen omlægges til 
idræt. På sigt kræver det 
forældreinvolvering, i forhold til 
praktiske gøremål og aktiviteter 
udover skoletid. 
 
Lykkeliga: Anja undersøger om 
skolen på en måde kan bakke om 
omkring Lykkeliga håndbold. 
 
Skolehaverne: 
Skolehavedag i starten april: 
forældreinvolvering i forhold til 
haveprojekt. Drivhuse og 
højbede mm. er indkøbt. Alle 
mellemtrins klasser får en 
skolehave – 8. klasser. Der bliver 
arrangeret en havedag en lørdag 
for klassernes forældre, med 
forskellige opgaver. Der er bl.a. 
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Tid Dagsorden Formål med punktet Arbejdsform 

behov for 2-3 forældre pr. klasse, 
som kan sætte et drivhus op. 
 
Åbent hus: 
Der laves et arrangement onsdag 
d. 23. marts klokken 16.00-17.00. 
Der er hverken borgmester eller 
balloner. Det er ikke en officiel 
indvielse, men et åbent -hus 
arrangement for forældre. Alle 
personaler deltager. 
 
”Venskabsskole”:  
Aftale med specialskole i 
Randers. Ledelsen er inviteret op 
til inspiration og omvendt. På 
sigt kan personalet evt. besøge 
hinanden i forhold til sparring og 
inspiration. 
 
Erasmusprojekt:  
Udveksling i forhold til andre 
lande. Specialskole i Finland. 
Frivilligt i forhold til inspiration 
og udvikling. Det er et krav i 
Varde kommune. Marianne er 
tovholder. 
 

17.45 Evaluering af dialog med Børn- og 
Læringsudvalget. 
 
Løsningsforslag til udfordringen med 
elevtilgang og pladsmangel 

At vi udarbejder et skriftligt 

løsningsforslag til udvalget 

Drøftelse og beslutning. 

Medarbejderrepræsentant Anne 

Dorthe Johnsen ønskede skrevet til 

referat, at 

medarbejderrepræsentanterne ikke 

var inviteret til mødet med udvalget 

og derfor ikke deltog. 

19.00 Afrunding og tak for nu   
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