
Skolebestyrelsesmøde 

Havndal børneby 
Mandag den 28.03.2022 kl. 17.00 – 19.00  

Referat 
Fraværende: 

Ann Abildskov 

Michael Brøgger 

 

1. 

Referat fra sidst 

 

 Ingen bemærkninger 

 

2. 

Nyt fra formanden 

 

 

 

3. 

Nyt fra ledelsen 

 

 Børneantal – vi ser ind i år med lave 

børnetal i børnehaven – dette vil 

efterfølgende kunne ses i skolen. LP 

kontakter forældre, som har fravalgt 

start i 0.A i Havndal Børneby for at høre 

begrundelse for fravalg 

 LP udarbejder høringssvar ifbm. 

lukkeuger. Vi ser gerne, at der 

fremadrettet er samme lukkeuger i SFO 

og børnehave 

 Vi ser ind i besparelser fra skoleåret 

2022/2023 – procesplan fremlagt 

 AKJ oplyser, at dagpleje og børnehave 

arbejder på fremtidige arrangementer 

sammen. Dagplejen kommer igen i 

børnebyen efter påske 

 

4. 

Nyt fra elevrådet 

 

 Ikke tilstede – kommer til næste møde 

 

5. 

Lejrtur 

 

 16.-20. maj tager 6. klasse til 

Sønderborg. De fremtidige lejrskoler er 

punkt på dagsorden til PR møde, og 

herefter tages det op i skolebestyrelsen 

 

6. 

Gennemgang af skolebestyrelsens 

arbejdsopgaver 

 

 AN havde oplæg/slides med fra 

skolerådsmøde. Når den nye bestyrelse 



træder til efter sommerferien kigges der 

på arbejdsopgaverne. 

 

7. 

Principper 

 

 Evt årshjul som følger skoleudvalgets 

årshjul 

 Her på stedet er principper om: 

Skole-/hjemsamarbejde 

Færdsel til og fra børnebyen 

Fritagelse/fravær for undervisning 

”Åben skole” i Havndal Børneby og 

Grønhøjskolen 

 Principper kan fremadrettet tænkes ind 

som punkt på dagsordenen, så der hele 

tiden sker automatisk opdatering 

 Har børnehaven gældende principper? 

LP undersøger 

 

8. 

Ukrainske børn 

 

 I skolen må de ukrainske børn 

indskrives uden opholdstilladelse – det 

må de ikke i børnehaven. Torsdag den 

31.3 er der indskrivningsmøde her på 

stedet, og vi ved endnu ikke hvor mange 

børn det drejer sig om 

 

9. 

Skolebestyrelsesvalg 

 

 Vi mangler 1 medlem – der arbejdes på 

sagen. LP lægger links på aula. AN 

udarbejder skriv og sender til DJ, som 

efterfølgende lægges på aula til alle 

forældre 

 

10. 

Orientering fra skolerådsmøde 

 

 Oplæg – se punkt 6. 

 Skolebestyrelsens arbejde 

 Valg til skolebestyrelse 

 Sociale medier 

 Næste møde i skolerådet er maj 2022 

 

11. 

Børnebyfest  

 

 Fællesarrangement for børnebyen 

afholdes 5.5.2022 – der afholdes møde i 

børnebyfestudvalget 30.03. Evt ”stand” 

til skolebestyrelsen til børnebyfesten 

 DJ melder dato ud til forældre på aula, 

så de husker børnebyfesten 



 

12. 

Evt. 

 

 

 

13. 

Punkter næste møde 

 

 Fritidspas – hvem hjælper forældre? 

Punktet er på næste PR møde 

 Lejrtur 

 Kommunikation på sociale medier 

 Principper – prioritering 

 Branding 

 LP – undersøgelse vedr fravalg af 

børneby 

 

 


