
Dagsorden til fælles bestyrelsesmøde onsdag den 14. november kl. 19-21 

Mødet afholdes på Gedved Skole i personalestuen. 

Mødeleder: Dick Glintborg. 

Deltagere: Skoleleder Dick Douglas Glintborg, viceskoleleder Anders Høiberg, Institutionsleder Suzanne 

Kruse, Assisterende leder Henriette Stein Carlsen. Skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen.   

 

Pkt. 1: Velkomst og kortpræsentationsrunde – 5 min 

Kort præsentationsrunde af alle deltagere.  

 

Pkt. 2: Rød tråd og læringsfokus - 10 min + 20 min drøftelse 

Den nye dagtilbudslov indebærer krav om læringsfokus i SFO inden skolestart.  

Lederne fremlægger om ovenstående. 

Referat:  

Det er valgt, at vi i den røde tråd arbejder ud fra dagtilbuddets 6 læreplanstemaer. Det er valgt, ud fra at 

børnene kender til temaerne, samt at det signal der sendes fra læreplanstemaerne er mere baseret i leg og i 

kropslige udtryk, end det er når vi benytter os af børnehaveklassens kompetenceområder.  

De 6 læreplanstemaer blev gennemgået. 

Særligt lægges fokus på sprog, krop og bevægelse, udeliv med fokus på nysgerrighed og undersøgelse af 

naturen og trivsel i fællesskaber. 

Der opfordres til, at det bliver synligt, hvad der arbejdes med, så man som forældre har mulighed for at 

støtte sine børn konkret i det der arbejdes med. Det er vigtigt at man som forældre har overblik over, hvad 

den røde tråd er. 

Der opfordres ligeledes til at dyrke æstetikken i forhold til at kunne dyrke fællesskabet i skolens også. 

Bestyrelserne vil gerne at institutionerne skeler lidt til hinanden i forhold til kommunikation for at kunne 

understøtte det der læres. Børnehaven taler et andet sprog end skolen gør og giver konkrete anvisninger, i 

forhold til hvordan man kan støtte op.  

Det nævnes også, at det kunne være godt at nævne hvorfor vi arbejder med de emner eller aktiviteter vi gør. 

Det påpeges at hvis det bliver for konkret, kan det blive overvældende for nogle at skulle læse og sætte sig 

ind i. 

 

 

 

Pkt. 3: Antimobbestrategi – 15 min + 15 min drøftelse 



Fremlæggelse af strategien ved lærer og AKT-vejleder Randi Bonde Mikkelsen 

Vi diskuterer hvordan vi fremadrettet anvender strategien på tværs mellem skolen og institutionen.  

Herunder drøftelse af fælles oplægsholder til inspirationsaften – evt. med udgangspunkt i ovenstående.  

 

Randi fremlagde, forskellen på mobning, drillerier og konflikter. Det drøftes, hvordan strategien kommer i 

spil i skolen.  

Det drøftes, at det ikke er sikkert at strategien skal overføres til børnehaven. 

 

Det drøftes, at lave et fælles forældremøde for alle der har børn i byen, hvor Helle Rabøl Hansen får lavet et 

oplæg, om mobning og gruppedynamikker. Ledelserne sætter sig sammen og finder en god oplægsholder og 

fastsætte en dato.  

 

Pause 10 min 

 

Pkt. 4: Sproglig opmærksomhed – 5 min 

Kort orientering fra dagtilbuddet ved leder Suzanne Kruse  

I forhold til de socioøkonomiske tal ligger vores sprogvurderinger lavt. Derfor har børnehaven nu et stærkt 

fokus på sprog i små sproggrupper, i DGI-aktiviteterne og organisering i læringsmiljøer og sprogmiljøer. Der 

ud over er der et stærkt fokus på den pædagogiske praksis og samarbejdet med sprogkonsulenter, samt i 

samarbejdet med forældrene. 

 

Pkt. 5: Robusthed og forældreinddragelse – 10 min + 20 min drøftelse 

Præsentation omkring robusthed/ihærdighed ved pædagog i Livstræet Dorte Steffensen 

Dorte fremlagde, hvordan Livstræet arbejder med robusthed og ihærdighed. Både ud fra et 

voksenperspektiv og ud fra et børneperspektivet. 

Det drøftes, hvordan skolen arbejder videre med robusthed, når børnene kommer i skolen i rød tråd. Det 

drøftes, at skolens indsats i rød tråd lægger sig op ad den definition der ligger i livstræet. 

 

Pkt. 6: Ferieplan 20/21 

Bilaget er sendt rundt 29/10 

Det er ikke nogen kommentarer til ferieplanen. 

 

Pkt. 7: Evt.  



Der efterspørges et fyraftensmøde, hvor læsevejlerne holder oplæg i forhold til, hvordan man støtter sig 

barn i læseudviklingen. 

 

Til næste års møde ønskes et oplæg omkring sprogvurderingernes udvikling i børnehaven og i skolen. I 

henhold til pkt 4. 

 

Bestyrelserne vil gerne holde fast i et fælles arrangement i mellem institutionerne. Det kunne være 

netsikkerhed, eller andet der kunne have fælles fokus. 

 

 

Med venlig hilsen  

Dick, Suzanne, Marianne og Christina 


