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Bestyrelsesmøde for Aale 
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Gæst:   
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Betina Kristensen 

 
 
Kære forældre i Aale Hjortsvang Børneby. 
 
Her er et uddrag fra vores bestyrelsesmøde den 6. november. 
 

1) Der er indkøbt iPad til børene nede i kælderen, således at der kan høres musik nede 
i kælderen. Børnene skal nemlig ikke bruge deres egne telefoner i skoletiden, jf. 
Børnebyens IT-politik.  

 
2) Vi er ved at være færdig med Børnebyens forældrearrangement den 15. januar 

2020 kl. 17-19. Alle bedes at reservere dette tidspunkt. Invitationer bliver sendt ud 
til alle om kort tid.  

Temaet er udfordringer i forældrerollen i dag. Foredragsholder bliver Anja Rasser, der 
kommer med en humoristisk oplæg herpå. 

 
3) Aula er i luften, og der er stadig mangler og meget at lære. Vi afholder en Aula cafe 

på juleklippedag 29/11, hvor det er muligt at få hjælp til funktioner til forældre i 
tidsrummet kl. 10-11. 

 
4) Madordningen har været til afstemning i USFO, og det blev vedtaget at fortsætte. (2 

% nej 98 % ja). Der er ikke nogle forældre, der har frameldt sig madordningen, 
hvilket bestyrelsen er rigtig glade for. Vi takker for jeres opbakning. 

 
5) Der er kommet en ny struktur i USFO, hvor der er startet kontaktpersonsfordeling, 

stueopdeling, ny struktur, ny fødselsdagspolitik og mere opdeling i grupper ved 
aktiviteter og samling. 

 
6) Projekt Læselyst er fuldt i gang, og der er lavet læsehuler og der tælles hvor mange 

bøger og boganmeldelser der laves. Der er blevet lovet børnene en præmie når de er 
i mål. Bestyrelsen vender tilbage hermed. Der skal kåres de 3 bedste 
videoboganmeldelser. Kåringen udføres sidste skoledag inden juleferien. 

 
7) Hedensted Kommune har besluttet at der skal laves en ny skolepolitik. Bestyresen 

skal komme med deres bidrag hertil. I den forbindelse havde vi en workshop 
”Fremtidsværkstedet”. Nærmere info følger. 

 

 

Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog  
Side 1 

 
 



8) Parkering, der er blevet ansøgt på kommunen om parkeringsforbud og afmærkning 
heraf, af landbetjenten. Det drejer sig om området foran indkørslen ved USFO 
parkeringsplads. Vi afventer afgørelse og afmærkning. 
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