Referat fra fællesbestyrelsesmøde
Torsdag den 14. marts 2019 klokken 18.30-21.30
Mødet holdes på skolen.
Referent:
Afbud: Alberte, Camilla
Tid
(180 min.)

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsorden

5

Godkendt

2. Godkendelse af referat

5

Godkendt

Emne

Hvad skal vi
udrette

Proces

-

-

3. Nyt fra Skole/SFH
Nyt fra medarbejdere

Orientering

20
-

-

-

-

SFH er gode til at hjælpe til i
Børnehaven. De henter førskolebørn
over.
Kapacitetstilpasningerne:
Der er 1 varslet afskediget og 4 ned i
tid. Det er påtænkt og der er nu en
høringsperiode.
Der afsøges hvor der er ledige stillinger,
som tilbydes de medarbejdere der har
den uddannelse der efterspørges. I
høringsperioden må ledere og TR ikke
udtale sig om, hvem der er varslet i
opsigelsesperioden. Det kommer til at
gælde fra september cirka – men tages
med i planlægningen af det nye
skoleår.
Der er et forældrebrev på vej – med
nogle overskrifter omkring det.
Ledelsen arbejder på en fremadrettet
plan.
Starten er gået på arbejdet med
børne/unge-politikken: Vi har taget fat i
det vi gør i hverdagene. Det er her
vores værdier ligger og det er det vi
tager med til internat.
Timefordelingsplan/timetal, revidering
af skolereformen: Der er et forslag som
der skal stemmes om i folketinget. Det
får betydning for de løsninger vi kan
finde. Der kan skrues ned på
undervisning og op for to-lærer
ordning. Hvis det går i gennem kommer
der midler til SFH. Vi ved ikke hvor stor
den er og der kan komme et
folketingsvalg i vejen.
Opfølgning på busmødet: Vi kunne ikke
ændre bustiderne. Vi kan ændre på
ringetiderne og det gør vi nok, så vi
starter undervisning kl. 8.
MK: vi har fået en facebook opsang –
alle skoler og dagtilbud. Der er for
mange billeder der er portrætagtige. Vi
blev enige om at invitere Julie
Andersen herud igen.
Eleverne testes og der laves elevplaner
i meebook. Lærerne er ikke tilfredse
med meebook.

-

-

-

Mellemtrinnet skal til Mosgård
museum. Der er gratis adgang for alle
under 18 år og åbenskole midler bruges
til bussen. D. 11. 04 4-7.kl.
APPwriter vil vi gerne have kørt ind i
stedet for ”vise ord”.
Der er lavet en aftale med Gitte om
Borger nyt, at skolen breder sig, hvis
der ikke er noget fra Børnehuset.
Det er skolen der melder ud til
forældrene, hvilket fag det er de kan
komme til s/h samtale omkring.

-

4. Nyt fra Børnehuset
Nyt fra medarbejdere

Orientering

5. Nyt fra formanden

Orientering

6. Elevrådet

Orientering

7. Støtteforeningen

8. Arbejdslørdag

Orientering

Dato og struktur

Drøftelse
Beslutning

20

10

10

5

20

Opfølgning på kvalitetsrapport:
Sprog, kultur og natur. Sociale
spilleregler.
Legepladsen overblik: vi starter med at
rydde op på lørdag. Der er kun 5
forældre der har meldt sig. Skave
nedbrydning vil gerne være sponsor på
træ. Morten Saaugaard og Michael
Refsgård er de to der hjælper mig med
at få det planlagt og udført.
Jem og fix: Dorte vil gerne lave en
ansøgning, når vi ved hvad der konkret
skal søges om.
Henny søger penge til et bålskur Jeppe
Bang har været her og har kommet
med nogle gode ideer.
Line: Vi føler os ramte og det er hårdt at
være i. Det er svært at agere i lige nu.
Børnene er det vigtigste.
Der har været møde mellem alle bestyrelser og
skoleledere og forvaltningen og udvalget:
Økonomien blev gennemgået – hvad er låst og
hvad kan der flyttes på. Der var dialog bagefter.
Der var stor kritik af fordelingen af økonomi. Det
skal løftes til et højere niveau, at der er for få
midler til børnene.
Hvis der er gode ideer, så skal man endelig
komme med dem.
Skolens ABC blev delt ud.
Alle elever får en hver. Nye forældre i førskolen
får den. De kommer d. 9.04.
Spillegrænserne hænger i klasserne. Godt
arbejde.
Skralde dag: planlagt og lavet ruter.
Styrkeklassen laver varm cacao. Claus kommer
med trailer. Simone og Alberte skal blive hjemme
og organisere sortering af det der kommer ind.
Der skal tælles op og indberettes. Drengene fra
6.klasse hjælper Claus med det grove.
Man samler indtil man har fri.
Støtteforeningen er blevet spurgt om de vil
rengøre toiletter til Hogager Marked. Der er brug
for hjælp til lørdag og søndag.
Der er to på valg og der mangler opstillere.
Der blev støttet med 3000,- til et kemi show.
Skolens arbejdslørdag:
Det har tidligere været KK der arrangerede det.
Han er her ikke længere, så hvordan gør vi så?
Skolen skal lave en liste med opgaver, som kan
konkretiseres.

Børnehuset holder fast i deres egen tradition.
vi prøver en ny struktur med ad hoc opgaver som
skal på bestyrelsesniveau og det bliver taget op
og vi ser hvor opgaven kan ligges hen.
Kontakt forældrene forelægges dette og
inspireres til at tage opgaver og dyrke de små
fællesskaber.
Tovholder er bestyrelsen og den kan uddelegere.
Der laves en skrivelse til forældrene, som gør
dem opmærksomme på de ændrede forhold –
Kristine.
9. Principper

10. Punkter til næste møde

11. Eventuelt

Gruppearbejde
nye datoer,
principoprydning 60
min

Frugt

Drøftelse
Beslutning

75

Vi arbejdede med principperne.

5

5

Frugt bil – to stk frugt – 36,- pr. barn. Skolens
frugtordning? Bø.hu undersøger Sevels ordning.
Randi kan undersøge om vi kan være med i
skolens ordning. Skal børnene selv have deres
frugt/eftermiddagsmad med?

