
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 9. okt. Kl. 18.30-21.30  
(med aftensmad)  

 

Dagsorden 

1. Budgetforlig – udfald og konsekvenser 

2. ÅFOs bestyrelse fremadrettet 

4. kommunikation med medlemmer  

5. FOLA  

6. valg af temadrøftelse til næste møde – hvad er relevant? 

7. Evt. 

 

Tilstede: Morten, Anne, Jacob, Nanna, Thomas og Mette. Referat v. Mette 

 

1. Budgetforlig – udfald og konsekvenser 

Mette gennemgik forløb og konsekvenser. Et kaotisk forløb. Tilfredshed med indsatsen fra ÅFO. 

 

2. ÅFOs bestyrelse fremadrettet 

Vi kommer til at skifte en del ud i bestyrelsen i 2019 – og vi skal ud at rekruttere 

bestyrelsesmedlemmer. Vi kommer til at koncentrere indsatsen om at få en ny bestyrelse på 

skinner. Det blev drøftet om man kunne være bestyrelse på en anden måde med færre møder (4 

årligt) men dog mere forberedelse. Ændret formål med bestyrelsen så den i højere grad får til 

opgave at sætte retning og at sikre at kursen fastholdes. Arbejdsindsatsen i det daglige 

koncentreres i højere gad om formandskabet. Ønske om en større bestyrelse, som er garant for 

mandatet og sikrer bestyrelsen bred repræsentation. Bestyrelsesmedlemmer har naturligvis fortsat 

mulighed for at deltage i arbejdsrelaterede møder, møder på forvaltning mv. Mette udarbejder 

ideudkast.  

kommunikation internt: Ønske om at der udsendes færre mails og at der opsamles dokumenter 

til udsendelse inden bestyrelsesmøder (samtænkes med ny bestyrelsesmodus). For mange 

usammenhængende mails. Drøftelse af at anvende goggle drew fordele og ulemper.   

4. kommunikation med medlemmer?  

Drøftelse om mulighed for at afholde forældremøder i forlængelse af dialogmøderne med 

rådmanden. Kræver at møderne er rammesat til senest kl. 20.00. Mulighed for at der kan 

reklameres for forældremødet med udsendelse af dagsorden. Fortsat drøftelse af kommunikation 

med medlemmer. Mette indkalder interesserede til arbejdsmøde efter ferien.  

 

5. FOLA  

Indsatsen i forhold til FOLA ændres, da vi pt. ikke har en repræsentant i FOLA.  

Prioritering af få vores egen bestyrelse på skinner først og fremmest. 

6. valg af temadrøftelse til næste møde – hvad er relevant? 

Vi nåede ikke punktet. Det vil blive drøftet over mail.  

 

7. Evt. 


