
   
 

  

Nyt fra Børnebyens bestyrelse 
 

 

Hvem er vi? 

Vi har før sommerferien haft valg til bestyrelsen, og Tove Møller Trankjær er vores nye 

medlem. Bestyrelsen er herefter:  

Kim Tuominen (formand) 

Marlene Christensen (næstformand) 

Marlene Holst Nielsen (forældrerepræsentant) 

Annette Friis Thomsen (forældrerepræsentant) 

Tove Møller Trankær (forældrerepræsentant) 

Jesper Steen Nielsen (forældrerepræsentant) 

Helle Koed Paulsen (forældrerepræsentant) 

Frank Kjær (leder for Børnebyen) 

Betina Kristensen (leder for USFO) 

Vibeke Skovsbøl (medarbejderrepræsentant) 

Ann Holm (medarbejderrepræsentant) 

 

 

Kommende arbejdsemmer i kommende skoleår: 

Bestyrelsen havde brainstorm om kommende emner i det kommende skoleår. Der var enighed 

om, at vi bl.a. skulle arbejde med følgende emner: 

• Ny legeplads for skolen. 

• Matematik-event, idet sidste års projekt ”læseløft” var en stor succes, hvorfor 

vi vil prøve at lave et spændende matematik-event. 

• Videreudvikling af vores samarbejde med bestyrelsen i Rask Mølle. 

• Videreudvikling af vores politikker i Børnebyen. De politikker, der er udarbejdet/ 

godkendt af bestyrelsen vil løbende blive offentliggjort på Børnebyens hjemmeside. 

 

 

Nyt fra elevrådet 

Det er valgt et nyt medlem i 6. klasse. Elevrådet skal bl.a. arbejde videre med arbejdet med 

t-shirts og joggingbuksen med Børnebyens logo. Nærmere info følger. 

 

 

 

Åbningstider i USFO 

USFO’en fortsætter med i det kommende skoleår at have åbent i tidsrummet kl. 6.00 – 

17.00. 

 



   
 

  

 

Legepladstilsyn i Børnebyen 

Der har været en voldsom ulykke på en legeplads i Stouby med et børnehavebarn. Ledelsen i 

Børnebyen har derfor holdt et ekstraordinært tilsyn i Børnebyen for at tjekke, om 

legepladsen er ok i Børnebyen. Hedensted Kommune har tillige et eksternt firma til at lave 

ekstra tilsyn. 

 

Flytning af skolefesten 

På grund af Covid-19 flyttes skolefesten til marts måned 2021.  

 

Avisindsamling stopper 

Hedensted Kommune har pga. en ny affaldspolitik besluttet, at avisindsamling stopper. Dato 

herfor er endnu ikke fastsat. Vi prøvet at få lavet en ny ordning, således at 5-6. klasse 

udleverer affaldsposer til hustandende i stedet for avisindsamling. Nærmere info følger. 


