Referat
Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde
Torsdag den 29. november 2018 klokken 18.30-21.30
Mødet holdes på skolen.
Referent: Lisbeth
Afbud:

Emne
1. Godkendelse
af dagsorden
2. Godkendelse af
referat

3. Nyt fra
Skole/SFH
Nyt fra
medarbejdere

Hvad skal vi
udrette

Proces

Tid

Beslutning

5
5

15

Der blev skrevet under
Den 30/11 er der en besigtigelse af skolen. Der bliver kigget på
plads og kvaliteten i børnehuset og på skolen. Tegninger af
skolen skal opdateres. Arbejdsmiljøkonsulent har været her på
forhånd.
Der er kommet en ”ny” indgangsport op.
Uge 49 orientering – forberedelse til julestuen. Det er en del af
undervisningen. Alle sanser kommer i brug til julestuen. Nogle
har været i gang længe. Bl.a. 2. og 3. kl som skal lave skuespil.
Julestue er et kæmpe projekt for os alle.
Der er samlet det største luciakor nogensinde 28 piger. Der er et
fællesskab blandt de piger.
Til p-møde er trivselssamtalerne evalueret. Der skal være fokus
på at holde tiden.
Evalueringsprocesserne have større fokus. Hvad vil vi med det vi
gør, kan vi gøre det bedre osv.
Vi arbejder på at få en virksomhedspraktikant til at hjælpe Claus
(pedel). Hvis alt går vel kan han starte i næste uge på 37 timer.
Der er bedsteforældredag i SFHen den 12/12 kl. 13.30.
Der er bedsteforældredag den 10/5-19
Arbejdsaften i børnehuset den 4/6-19
spis-sammen-aften den 12/9-19
Helle(pæd) kommer mere og mere tilbage til Søløven. Det er
super dejligt.
Vi beholder Lena som vikar, indtil Helle er fuldt ud klar.
Forældretilfredshedsundersøgelse – personalet arbejder med
nogle punkter, inden det bliver bragt med ind i bestyrelsen.

Nyt fra
Børnehuset.
Nyt fra
medarbejdere

15

Den 4/12 er der planlagt et DUÅ boost for leder og tovholder.
Til 28/1-19 bliver der et boost for hele personalegruppen.
Der skal være et kvalitetsløft i daginstitutioner i hele
kommunen.
Jonna skal på et kursusforløb i fht. ledelse.
Karina Kræmmergård er valgt til at tage modul i at blive faglig
fyrtårn.
PAU elev er primært i børnehuset.
Afslag på flere vuggestuepladser.
Gåsen til julestuen er en and.

4. nyt fra
formanden

Fælles
foreningsmøde

10

Margrethe og Line deltager med en lille tipskupon til julestuen.
Fællesforeningsmøde – Helle, Camilla og Kristine alle fortalte lidt
om deres forening. Ellers handlede det meget om timing af
arrangementer.
Markedsføring uklart – hvad vil vi med det?
Ressourcebanken er der ikke hørt mere omkring. Derfor kan der
ikke trækkes kræfter derfra til julestuen.
Aldersgrænser for spil – elevrådet har været i alle klasser for at
undersøge, hvilke spil der spilles. Alle de nævnte spil er tjekket –
mht. hvilke aldersgrænse der er. Elevrådet fortalte deres
kammerater, at der laves aldersgrænser ud fra forskellige
kriterier og at det var en opgave elevrådet blev stillet fra
bestyrelsen.

6. Elevrådet

10

Særligt online spil gør at aldersgrænsen ryger opad.
Eleverne må gerne have div. spil til at ligge på skolecomputeren,
men de må ikke spilles på skolen/SFH hvis aldersgrænsen
overskrides.
Elevrådet laver en ordbog om skoleord eks. 24 ´eren, Palles
palads mm. som en hjælp til nye elever og forældre.
Medbringes på et bestyrelsesmøde igen.
Der er lavet plakat til julestue med ”find2 learn”.

7.

. Datoer
for
kommende
bestyrelses
møder:
17.01,
28.02,
14.03,
11.04,
23.05,
13.06,
resten
kommer
på februar
mødet.
Nytårskur:
kommende
datoer
8. Omsorgsplan

I kalenderen

5

Kristine og Rikke står for nytårskuren.

Læses og
sendes til
godkendelse

5

Omsorgsplanen er godkendt

Gitte laver et opslag på facebook vedr. kagekonkurrencen. Der
kan indleveres kager fra kl. 18.00. Folk kan stemme på den kage
de synes er bedst. Kagerne får numre. Der er præmier til de 3
bedste.

9. Julestue:

Kagekonkurrenc
e
Vagtplan
Pynt af skolen:

Vagtplan: kl. 18.00 Gitte og Lisbeth tager imod kager. Vi skiftes
til at stå i kaffeboden.
15

Pynt af skolen – vi mangler folk. Gitte laver opslag på fb.
Støtteforeningen har brug for hjælp til oprydning efter spisning
– vi har opfordret til at trække i andre tråde. Janni tager kontakt
til støtteforeningen.
Julestuen slutter en halv time før 20.30.

10. Kaffe

10

11.
Støtteforeningen

12.Årshjul

13. Punkter til
næste møde

14. Eventuelt

Sammen med
kaffen

5

Der var ikke noget

60

Vi har arbejdet kreativt med årshjulet

5

5

Nytårskur
Principper
Regnskab
Evaluering af julestue
Forberede kommende valg
Skolecomputer – 4. kl. Skader generelt.
Skolecomputer – 4 kl bruger deres computere til lektier, derfor
kan vi ikke forbyde at de tager dem med hjem. Lærerene tages
med på råd – hvad gør vi?
Kristine hjælper Rikke med at lave en doodle.

