Referat af fællesbestyrelsesmøde
Torsdag den 17. januar 2019 klokken 18.30-21.30
Mødet holdes på skolen.
Referent: Camilla
Afbud: Lisbeth, Mirjam
Emne

Hvad skal vi
udrette

Proces

Tid

1. Godkendelse af
dagsorden

5

2. Godkendelse af referat

5

3. Nyt fra Skole/SFH
Nyt fra medarbejdere

(herunder
økonomi)

4. Nyt fra Børnehuset
Nyt fra medarbejdere

5. Nyt fra formanden

6. Elevrådet

(herunder
nytårskur)

Orientering

20

Orientering

20

Orientering

10

Orientering

10

Beslutning
Dagsorden godkendt uden bemærkning

Der er kommet ny psykolog (Maja Trillingsgaard) til
skoledelen og børnehuset.
Vi har fået en del af den økonomiske pulje til
indvendigt vedligehold af skolen, gulv og toiletter.
Der har været en ude for at tage prøver af gulve og
loft. Toiletter påbegyndes nok indeværende skoleår,
og gulv/loft i sommerferien.
Flemming fra Shell har været på besøg ang.
cykelskur/skraldeskur. Vi afventer nærmere plan.
Sevel, Skave og Borbjerg har mødtes for at ville
kunne tilbyde styrkeklasse øst for børn i nærområdet
sådan at de kan blive i nærmiljøet.
Skave Skole har fødselsdag 60 år i august, det vil der
blive undersøgt mere i.
Økonomi:
Vedsendt er der en let udgave af økonomien, løn
bliver trukket fra skolen både Jonna og pedellen
derfor er der den store forskel. Vikarpuljen er stor
pga. af sygemeldinger og langtidssygdom. Der vil
blive besparelser i 2019, mere om det nye budget
næste gang, det vil blive sendt ud inden mødet.
Ny dagtilbudslov
Der skal være styrket forældreindflydelse i
forældrebestyrelsen, børnehuset er en helhed både
vuggestue og børnehaven. Forældrebestyrelsen skal
inddrages i den pædagogiske læreplan.
Personalet skal være gode til at evaluere. Fokus på
deltagelse og inddragelse af børn i de daglige
aktiviteter.
Personale på uddannelse, et fagligt fyrtårn dette er
Karina Kræmmergaard fra vuggestuen.
Vuggestuen, ny klapvogn med plads til fire,
løbecykler og ny gynge fra byfestfonden.
Der bliver eksperimenteret med morgensituationen i
børnehuset for at forbedre den oplevelse både
personale og børn/forældre har. Der er snakket om
en evt. opdeling af vuggestue og børnehave. Evt.
sammenslåning med SFH. Der skal videre arbejdes
med dette.
Vedsendt:
PP, årshjul
Nytårskur den 24 Januar 17.15 afgang fra skolen,
hovedindgangen. Der kræves ingen særlig
påklædning kun Jahatten!
Ressourcebanken er død, Rikke lægger den fra sig og
vil gerne give den videre. Der er lavet et årshjul.
Bordfodbold i foråret (uge 4), der er sponseret gode
gaver.

Skole ABC - skraldedag - aldersgrænser på spil er
næste punker elevrådet vil arbejde med.
7. Støtteforeningen

Orientering

8. Evaluering af julestue

Orientering

5

10

Intet
Der er lavet skriftlig evaluering her med de gode ting
og de ting som måske skal overvejes.
Skuespil, for lille lokale til en forestilling.
Dette vedsendes.
Evt. ændring af konceptet? Fra julestue til
julemarked?
Spøgelsestog er en juletradition.
Princippet med 3 klasse ikke får skolecomputer med
hjem er fint men 4 klasse selvfølgelig skal have den
med hjem hvis den skal bruges til lektier.
Kampagne om at passe på sin computer, synlighed
for både forældre og børn.
Elevrådet er inddraget i en ”nederen forældre” agtig
kampagne.
Video set på youtube; Aula kombit.
Det bliver en mellemting af facebook og teams,
meget nemt og overskueligt.
Start fra første August, der vil blive tilbudt et
forældrefordrag omhandle Aula.
Hjemmeopgave:
Svar på de øverste spørgsmål af vedsendte bilag.
Der er en på valg i år, det er Lisbeth fra dagtilbud.
At valget bliver i børnehaven i forbindelse med
forældremøde.
Retningslinjer for valg er vedsendt.

9. Skolecomputere – 4.kl.
Skader generelt

Drøftelse
Beslutning

5

10. Aula

Orientering

15

Drøftelse

15

Orientering
Drøftelse

20

Vedsendt svar på forældreundersøgelse, der er
highlightet de ting der evt skal være fokus på.

20

Rammen:
Vuggestuens forældre møde kl 18.30 og har
forældremøde i vuggestuen.
Børnehavens forældre møder kl. 19.15
Fælles oplæg fra bestyrelse og ledelse kl 19.30-20.15
og kaffe
Vuggestuens forældre kan gå hjem eller vælge at
blive til
Forældremøde i børnehaven til kl. 21.15

10

Mange dokumenter er blevet sorteret, og den del
der tilbage har Kristine læst igennem og der skal
ryddes op i det. Et setup med alle principper har et
formål og hvad det betyder for os.
Vi mangler også principper.
Principperne bliver sendt ud til læsning for at vi
næste gang kan se hvad skal blive og hvad der skal
ud.

11. Forberede kommende
valg til fællesbestyrelsen

Hvordan
kan vi
afvikle
valget i år

12.
Forældretilfredshedsunder
søgelsen i Børnehuset

13.Forældremødet i
Børnehuset

14. Principper

15. Punkter til næste møde

16. Eventuelt

Drøftelse

Overblik;
hvad har vi
af
principper?
Hvordan
arbejder vi
med det?
(Revidering,
uddybning,
tilføjelser)

Drøftelse

5

5

-

Principper
Aula + hjemmeopgaver
Borbjergs arbejde m. ressourcebank
Evaluere forældremøde BHV
Budget - kommende
Vikardækning - evt princip
Tilsynspligten v. Helle

Månedsbrev med mødetiderne i skolen, dette
kommer under et punkt næste gang.
Præsentation af nyt personale.
Klage over kulde i 4 klasse.
Frugtordning, hvad er status med dette?

