Referat fællesbestyrelsesmøde
Torsdag d. 5/11, 2020 kl. 18:30-21:00
Mødet holdes i personalerummet på skolen
Corona-hensyn: vi sidder med god afstand og bærer mundbind indtil alle sidder ned. Der
medbringes evt. ”kaffebrød” til eget forbrug
Deltagere: Dorte, Gitte (ordstyrer/tidtager), Heidi, Jannie, Kristine, Line, Maria, Mirjam (referent), Rikke, Trine
+ elevråd: Karoline, Agnete og Jeppe
Afbud: Helle

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden (18:30)
Beslutning:

Pkt. 2 - Nyt fra Børnehus/SFO, nyt fra medarbejdere (18:35)
Orientering:
- Kvalitetssamtalen er udsat til februar.
- Der arbejdes med tildelingsmodellerne.
- Den styrkede pæd. læreplan: Carinas skriv som har startet det op skal revideres, så det
igen er tidssvarende. (Skal være implementeret ved årsskiftet)
- Et par nye børn pr. 1/12, Trine laver estimat af børnetal ift. næste års budget. Stabilt.
- Tilmeldte i SFO er også stabilt.
- Trine er med i arb. gruppen kommunalt vedr. Mål og indhold i SFO (ift. kommunens
børnepolitik). Beskrive SFO’ens værdigrundlag. Synliggøre pædagogernes faglighed.
Fokus på overgange som kaldes sammenhæng. Fokus på førskolegruppen. Skabelonen
kommer ud snarest. Den lokale plan skal være færdig ved skoleårets afslutning.
- Vi bruger uderummet så meget som muligt. Skiftetøj er et evigt issue.
- Fokus på videndeling ift. DUÅ og Motorik.
- Tak for grisehuset.
- Der inviteres ikke forældre, bedsteforældre og søskende ind i huset.
- Kirke og julefrokost aflyst, men der julehygges stadig.
- Mundbind (i hele Landsbyordningen) er en anbefaling. Det kan ikke kræves. Nogle
børn er påvirket af det.
Pkt. 3 - Nyt fra skolen, nyt fra medarbejdere (18:55)
Orientering:
- Læselyst 2.-3. kl. om trolde, enhjørninger og fantasi. Læsekonsulenten er involveret.
Der arbejdes med lysten til at læse, finde på og formidle.
- It-kompetencer i 4.-5.-6. Der arbejdes med it-hjælpemidler i dagligdagen for alle, også
for de ordblinde ift. App-writer. Der arbejdes med filhåndtering, lagring og redigering
i PDF. Her er læsekonsulenten også involveret.
- Vi mangler rigtig meget vores fællesskab.
- Det er lykkedes at lave en ny frikvartersplan i samarbejde med hallen.

-

Der er aftalt øget samarbejde med hallen ift. at undgå udlån af redskaber når der er
privat fest.
2 nye elever i hhv. 1. (1/11) og 2.-3. (1/1)

Pkt. 4 - Nyt fra formandskabet (19:15)
Orientering:
- Fællesbestyrelsesmøderne fremadrettet: inspireret af gruppearbejdet sidst.
- Skal gælde fra januar til juni 2021
- Der bliver forberedelse
- Der bliver udsendt dagsorden og bilag
- Forventning om at man er forberedt.
- Rullende dage
- Kl. 17-19 uden pauser
- Det giver timer til udvalg, som fremlægger på fællesmødet, til evt. vedtagelse:
o Principudvalg
o Ideudvalg
- Fokus på at følge punkternes formål.
- Orientering er ikke lagt op til debat.
- Undren eller yderlig interesse kan parkeres
- Færre faste punkter
- Punkter til dagsorden skal meldes ind 14 dage før møde
- Mødeledelse: Formand og næstformand
- Tidtager og ordstyrer er den samme.
- Nogle gange er det ikke alle, der kan få ordet.
- Hvilke punkter må man få på?
o Bestyrelsen står ikke for den daglige drift (i modsætning til foreninger)
o Bestyrelsen har ansat ledelse og personale til det.
o Bestyrelsen har tilsynspligten (orienteres om dagligdagen, vedtager principper,
overordnede temaer)
o Bestyrelsen repræsenterer alle forældre og børn.
o Den gode historie
Pkt. 5 – Nyt fra Elevrådet (19:25)
Orientering:
- Kalender er lavet i AULA, hvor K og A har lagt begivenheder ind.
- Der er ikke kommet svar fra JYSK energi
- Ideer til fællesskab:
o E-sportsdag
o Julekort fra/til sin ven
o Drillenisse mellem klasser
o Julepynt som gave mellem klasser
o Julekalender
o Verdens højeste julesang
o Livegudstjeneste med Asger
o Fra alle os til alle jer i Multi (optages og sendes ud)
- Vores egen ide er læsemakkere stor og lille makker.
- Vi har bestilt tennisbolde og bat ved tress.
Pkt. 6 – Høring om ny tildelingsmodel for SFO (19:40)

Indstilling:
Se bilag
Beslutning: Der udarbejdes et høringssvar om ny tildelingsmodel for SFO.
Pkt. 7 – Høring om ny tildelingsmodel for dagtilbud (20:00)
Indstilling:
Se bilag
Beslutning: Der udarbejdes et høringssvar om ny tildelingsmodel for dagtilbud.

Pkt. 8 – Kommunal frokostordning i børnehuset (20:20)
Indstilling:
Se bilag
Beslutning:
Afstemning: Vi ønsker ikke kommunal frokostordning, da der ikke følger midler og personale
med ordningen.
Forældrearrangeret frokostordning er heller ikke aktuelt.
Pkt. 9 – Forbudsskilte på matriklen (20:40)
Indstilling:
Vi har mulighed for at få sat skilte op på skolens og børnehusets matrikel. Dette giver
ordensmagten lovhjemmel til sanktioner i tilfælde af overtrædelser/ballade udenfor
åbningstid. Det giver god mening særligt nu hvor vi i børnehuset får shelters på legepladsen:
”Forstyrrende adfærd, indtagelse af alkohol, indtagelse af rusmidler samt henkastning af
affald er forbudt og kan straffes med bøde jf. ordensbekendtgørelsen”
Beslutning: Det er godkendt af bestyrelsen.
Pkt. 10 – Hængepartier (20:50)
Indstilling:
Ingen pkt. denne gang!

Pkt. 11 - Punkter til næste møde d. 26/11 (20:50)
Beslutning:

Pkt. 12 - Eventuelt (20:50)
Indstilling:

-

Opmærksomhed på vedligehold af udeområder i hele Landsbyordningen. Bestyrelsen
er interesseret i at følge op på sagen. Ledelsen er på sagen og følger op igen ift.
kontrakten med Kaj Bech.

