Referat
Dagsorden Fællesbestyrelsesmøde
Torsdag den 13. juni 2019 klokken 18.00-21.30
Mødet afholdes på skolen.
Mødeleder: Kristine
Referent: Else
Afbud: Jonna
Emne

Hvad skal vi
udrette

Proces

Tid
(180 min.)

Beslutning

30

Bestyrelsen har konstitueret sig.
Formand: Kristine
Næstformand: Camilla
Bestyrelsesråd Dagtilbud: Gitte
Bestyrelsesråd Skole: Else
Støtteforeningen: Jannie
Øvrige: Heidi og Rikke

1. Godkendelse af
dagsorden

5

Godkendt.
Kristine har noget til evt.

2. Godkendelse af referat

5

Referatet underskreven.

KONSTITUERING
Kl. 18:00 – 18:30

Beslutning

Fællesbestyrels
en konstituerer
sig

ORDINÆR DAGSORDEN
Inkl. let traktement:

3. Nyt fra Børnehuset
Nyt fra medarbejdere

4. Nyt fra skole/SFH
Nyt fra medarbejdere

Orientering

20

Orientering

20

5. Nyt fra formanden

Orientering

15

6. Elevrådet

Orientering

10

- Personalesituationen/ledelse: Karina K tager
ledelsestid, imens Jonna er fraværende.
- Status på omorganiseringen i Børnehuset:
venter til 1. okt med at kigge på det.
Fællesåbning med SFH vil fortsat blive sat i værk
- Arbejdsaften: blev aflyst, for få tilmeldte.
Aftenen udsættes til efter sommerferien.
- Økonomi : June fra kommunen købes til
budgetopfølgning.
- Fagfordeling og skema: Helle og Malene har
været afsted for at lave skemaer. Klasselærer
fordelingen er sendt ud på intra.
- Valgfag 19-20: HDS, Madkundskab og musik.
Det bliver blokdage sammen med Borbjerg og
Mejrup.
- Facebook, brug af billedmateriale, der kommer
en ud på næste lærermøde, så personalet ved
hvad de må og ikke må
- Kend dit land, 4 kl skal deltage her næste skole
år, mange 4 klasser deltager. Man får tilskud til at
sende kommende 4 kl ud i hele Danmark.
Medarbejder: Masser af arrangementer i skolen,
6 kl. har været på Venølejr, Netfinder finalen og
fræs. 7 kl. har været til boldspilsdag .
Legepatruljen skal på kanotur på Karup Å
- Første skoledags planlægning: Kristine vil være i
SFH’en med kaffe fra kl. 8
Sidste skoledag: fælles på centrum 11-12, der er
en kop kaffe.
Arbejder med Baboon city, der er bestilt 2
busser, og forældre kører. Støtteforeningen har
givet penge til busserne, grusgraven giver is i

Baboon city. Eleverne skalforsøge at sælge 120
lodder for støtteforeningen.
KAFFE
7. Støtteforeningen

10
Orientering

5

Ikke noget nyt

8. Fælles forældremøde på
skolen i august

Beslutning

Planlægning

20

Dato: 27/8-19 fra 18:30-21:30.
Punkter kunne være info om skolen, fx Aula, flex
uger, julestue mm. Info fra bestyrelsen,
kontaktforældre valg, ”kortere” skoledage og
hvem. Præsentation af personalet. Plan for
fagdage. Div morgenbånd. Budget for
skolecomputer.
Dato meldes ud snarest, og invitation kommer i
løbet af første skoleuge.

9. Forældresamtaler + princip
herom

Drøftelse
Beslutning

Gruppearbejde

60

Gruppearbejde i 2 grupper, fremlægges fælles.
Lisbeth renskriver fra dagtilbud og sender retur
til Mirjam. Der sender videre til sekretær

10. Punkter til næste møde

5

Oprette nyt punkt på dagsordenen med
Fællesbestyrelses ABC, forretningsorden, årshjul
for arrangementer (Kristine)

11. Eventuelt

5

Kristine spurgte om der var styr på bussen med
hensyn til ny ringetider efter sommerferien. Helle
fortalte at bussen ankommer først lige omkring
ringetid, og det vil være ok.

