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kl. 19.00 på Genner Univers AFBUD: Lars, Philip, Randi 

  

DAGSORDEN REFERAT 
  

  

Pkt. 1. Orientering fra universet. Ad pkt. 1.:  

Småbørnsgruppen: Der er startet to 

nye børn fra 5. august. Den nye 

pædagog, Maiken, er startet op 1. 

august. Sommerferiepasningen er 

gået godt. 

Børnehaven har fået tre nye børn 

udefra 1. august. Den nye pædagog 

fra 1. juni er kommet rigtig godt i 

gang. 

Det er dejligt at se den gode 

opbakning til Genner Univers. 

Der bliver fortsat arbejdet med 

udvikling af ideer til læringsmiljøer på 

legepladsen. 

Skolen: På skolen har vi ansat en 

støttelærer, Lone, til 0.-1. kl. Det 

fungerer super godt.  

Vi har fået en rigtig god skolestart. 

Holdene fungerer rigtig godt. 

Merete orienterede om, at der pr. 1. 

sept. skal indsendes overslag over 

forventet økonomisk årsafslutning. 

Muligheden for ansøgning om 



overførsel på mere end 4% blev 

diskuteret. 

Pkt. 2. Forældremøderne Ad pkt. 2.:   

Anine fortæller om bestyrelsen på 

mellemtrinsmødet. Jannie gør det på 

indskolingsmødet. 

Kontaktpersoner til holdene: 

Gul: Randi 

Pink: Lars 

Grøn: Jannie 

Blå: Anine, Pernille 

Børnehaven: Sonja 

Pkt. 3. Bestyrelsens arbejde - årshjul Ad pkt. 3.:   

Årshjulet fremlagt - der sættes 

løbende punkter på. 

Pkt. 4. Høringssvar befordring -  

svarfrist 1.10.19 

Ad pkt. 4.: 

Positivt, at der fokuseres på 

selvhjulpenhed, hvor det er muligt og 

giver mening – økonomi/besparelse 

må ikke være argumentet. Merete 

samskriver bestyrelsens input og 

sender til bestyrelsen inden det 

afsendes. 

Pkt. 5. Forældreråd – indhold og 

opgaver. 

Ad pkt. 5.:  

Justeringer/tilføjelser til ”princip for 

forældreråd”: Der laves forældreråd 

for gul hold, pink hold og et fælles 

forældreråd for grøn og blå. 

Forældrerådet opgaver: 

1-2 arrangementer for holdet i løbet 

af skoleåret 

(klasselærere har tid til at deltage til 

to arrangementer mandag-torsdag) 

Pkt. 6. Åbningstider SFO Ad pkt. 6.: 

Bestyrelsen besluttede ud fra 



undersøgelsen i maj/juni 2019 af 

antal børn fra 16.30-17 (15.30-16), at 

ændre åbningstiderne i SFO, så der 

lukkes mandag-torsdag kl. 16.30 og 

fredag kl. 15.30. Hvis der på et 

tidspunkt fra flere forældre bliver 

udtryk behov for længere åbning 

tages det op i bestyrelsen igen.   

Pkt. 7. Arbejdsdag d. 7.9 Ad pkt. 7.: 

Forskellige mulige arbejdsopgaver til 

dagen blev vendt. Endelig tilmelding 

til arbejdsdagen efter teammødet på 

onsdag. Fra bestyrelsen deltager 

Anine,  

Pkt. 8. Sundt frokost måltid Ad pkt. 8.: 

Bestyrelsen besluttede som de 

foregående år, at fravælge et sundt 

frokost måltid. 

Pkt. 9. Evt. Ad pkt. 9.: 

Skolebestyrelsesmødet d. 25.11 

flyttes til d. 20.11. 

 Merete Neuschild/Anine Kirk 

Todsen 

 

 


