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1.intro 
Der har været en præsentationsrunde, hvor alle fik sagt lidt om dem selv, og hvad de synes er det 
bedste ved deres respektive institution. 
 
2. info fra Lea 
- Lisbjerg skole har besluttet at lægge KREJ i bero (Rullende skolestart). Der er en mangel på børn 
i Lisbjerg til at fuldfører dette. Det er hårdt for lærerne, at skulle omstille sig, når anden gruppe af 
børn kommer. Forældrene er blevet informeret. 
- Pladsanvisningen –  
Rønnebo - Norm 17/30 (16/43 fra april) 
Gimlehøj – Norm 24/40 (23/47 fra april) 21 potentielle skolebørn. 
Mimershøj – Norm 24/0 (2 stuer åbnet. Ikke udsigt til at der ansættes leder) 
Nye og Elev kan muligvis sende børn til Lisbjerg og hjælpe med at fylde op. (De låner kapacitet af 
os) 
Tumlehøjen – Norm 36/60 (37/81 fra april) Bakketoppen bygges om til 4 rums institution, er beslut-
tet af byrådet, for at afhjælpe børnetallet. 
Spørring børnehus – Norm 24/50 (23/46 fra april) oplever desværre at familierne flytter til favrskov, 
da det er billigere at leve der. 
Dagplejen – Norm 48 (45 fra april) 2 af pladserne er desværre i Ølsted, og vi oplever det er svært 
at få dem besat. Familierne i Ølsted føler de hører mere til Lisbjerg end Trige, og muligvis derfor 
fravælger dagplejen. Der er venteliste lige i øjeblikket, men der kan alligevel godt blive mangel på 
børn. 
 
Fusion – På det ledelsesmæssige plan, er der god energi og godt samarbejde 
samarbejde med 2 skoledistrikter er en udfordring. Lea er på bakkegårdsskolen man og tirsdag, 
Lisbjergskolen tors og fredag. Onsdag er bestemmes af kalender.  
Ansvisningsdistrikterne er forblevet som inden fusionen, og ikke blevet som frygtet inden sammen-
lægningen. 
 
Administrative fællesskaber bliver forringet, der var 1 ansat fra hver skole, men det skal sammen-
lægges nu. Forvaltningen går nu ind og blander sig i, hvem og hvor personalet skal være, men det 
skal også give mening for os. 
 
3. Valg til bestyrelsen. 
Søren Esbensen er på valg (genopstiller) 
Pernille Olesen genopstiller ikke. 
Vinnie ønsker ikke at genopstille 
Rasmus fortsætter 1 år mere 
Dorte genopstiller ikke 
Pernille (dagplejen) fortsætter 1 år mere 
Trine er på valg (genopstiller) 
Tilde er på valg (det vides ikke om hun genopstiller) 
 
4. Ny leder i Rønnebo 
Ansættelsesudvalget består af flg. 
2 forældre Stine og Katja ønsker at deltage i ansættelsesudvalget. 
Anne (TR) 
Vanessa (Pædagog fra Rønnebo)  
Marianne (pædagog fra Mimers og Gimle) 
Hvis der mangler repræsentanter, har Søren meldt at han gerne støtter op.  
Samtaler ønskes inden første Juli. 
28 Juli er der anden samtalerunde. 
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5. Økonomi 
I øjeblikket kører alle institutioner med underskud på nær Mimershøj. 
Der er en del opsigelser, så der er mulighed for at være fleksible mht til nyt personale. 
Der tilbageholdes penge fra ledelsens side. De skal bruges i tilfælde af, at der kommer nogle fami-
lier, med særlige behov. Hvis det viser sig, at pengene ikke bliver brugt på dette, så vil penge blive 
fordelt ud på afdelingerne. 
 
6. Stærkere læringsfællesskaber 
Børn og Unge har besluttet at det bliver omdrejningspunktet. 
Vision – robusthed, livsduelighed og meget mere. 
Byrådet har sat 2 mål for læreplanstemaer. De vil blive bearbejde i hver afdelings forældreråd, så 
de blive tilpasset den enkelte institution. 
Det at stærkere læringsfælleskaber skal diskuteres i afdelinger, håber og forventer vi er med til, at 
gøre det spændene at arbejde med for personalet. 
Der er en god energi og store forventninger til SLF fra personalet. 
 
Evt. 
Vi nåede ikke. 
 
Næste møde er 17 Juni i på Lisbjerg Skole kl. 18.00 – 20.00 


