Referat fra fællesbestyrelsesmøde
Torsdag den 11. april 2019 klokken 18.30-21.30
Mødet holdes på skolen.
Referent: Gitte
EKSTRA PKT:
Vi får i starten af mødet besøg af et bestyrelsesmedlem fra Borbjerg, som vil fortælle os lidt
(ca. 10 min.) om deres arbejde med Ressourcebank i Borbjerg. Bestyrelsesmedlemmer har
dannet en satelitgruppe der arbejder med, hvordan man kan bruge en Ressourcebank samt
hvad denne skal kunne indeholde. De er fortsat i gang med arbejdet. Pt. Bruges der frivillige i
forhold til Frugttanter samt til Cafemad i Landsbyordningen i Borbjerg.
De vil gerne udvide muligheden for at bruge frivillige kræfter og regner med på sigt at få
formidlet budskabet via Forældreintra samt Kværnen. Tanken er at der skal være en´ person
som har kontakten til de frivillige og samler trådende. Dvs. lægger opgaver ud til de frivillige i
Ressourcebanken samt tager kontakt til de personer som har ” evnerne” i forhold til et
specifikt ønske. Ressourcebanken i Borbjerg Landsbyordning er tænkt som at være et aktiv i
forhold til Skole og daginstitution i Landsbyordningen. Der var mulighed for at stille
spørgsmål til deres arbejde med etablering af denne, som Landsbyordningen i Skave evt.
kunne drage nytte af i vores egen Ressourcebank.
Tid
(180 min.)

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsorden

5

Godkendt

2. Godkendelse af referat

5

Godkendt

Emne

Hvad skal vi
udrette

3. Principarbejde

Proces

Gruppearbejde

60

Antimobbe: Kristine, Lisbeth, Rikke
Omsorgsplan: Lisbeth, Rikke, Kristine
Kommunikation: Jonna, Gitte, Camilla, Line
Vikardækning: Jonna, Gitte, Camilla, Line
Mobil: Janni, Else, Mirjam, Helle, Simone, Alberte
Fællesbestyrelsen arbejder med ovenstående
principper.
-

-

4. Nyt fra Skole/SFH
Nyt fra medarbejdere

Orientering

25

-

-

Helle er opfordret til at dele gode
historier og hun har valgt at dele
elevrådets Skole ABC. Der kommer
blandt andet et skriv på facebook og i
avisen.
Proces omkring
Kapacitetstilpasningerne – Helle har
rundsent nyhedsbrev med information
vedr. fremtidig besparelser til alle
forældre i Landsbyordningen.
Herud over orienterer Helle og Jonna
om nogle af de kommende
kapacitetstilpasninger.
Budgetopfølgning april – Denne er
udsat til næste møde.
Timefordelingsplan- Helle har
rundsendt en timefordelingsplan.
Denne er gennemgået.
Helle arbejder på at kunne lave kortere
skoledage til næste skoleår for alle

-

-

-

-

5. Nyt fra Børnehuset
Nyt fra medarbejdere

Orientering

25

-

-

-

6. Nyt fra formanden

Orientering

5

7. Elevrådet

Orientering

10

8. Støtteforeningen

Orientering

5

9. Landsbyordningernes
internat

Orientering

10

10. Evaluering af frugtordning
+ skolemad

Drøftelse

15

elever. Bestyrelsen bakker op omkring
arbejdet med kortere skoledage.
Mirjam fortæller om et rigtig godt
internat som alt personale har været
med til.
Mirjam fortæller om de afholdte
trivsels og fag samtaler.
6.kl har igen i år vundet Netfinder
Der har været førskole møde i april.
4.- 5.- 6. og 7. kl. har været på
Moesgård museum som var en rigtig
god tur.
Der er Rynkeby Løb i morgen
Forældreportalen på Hjernen og
Hjertet – Holstebro kommune har
sendt information ud om dette til
forældre.
Garudaprofil – tilbagemelding på dette
er udsat til 29/4.
Line orienterer om at personalet er sat
ind i brugen af Karina ( faglig fyrtårn )
og hendes kompetencer ind i dette.
Der har været skralde dag i børnehuset
hvilket også er gået godt.
Vuggestuen skal til Vuggestue træf i
Mejrup d. 19/6 og der arbejdes på
hvordan dette skal forløbe rent
praktisk.
SHFén glæder sig til at modtage de nye
førskolebørn.
Der har i dag d. 11/4 været
Rollespilsdag i SFH og dagen er gået
rigtig godt.
Legepladsen i børnehuset bliver gjort i
stand af frivillige hvilket er til stor
glæde for både store og små i
Børnehuset.

13/6 konstituering fra kl. 18 Kristine
fremlægger hendes tanker og ideer til
hvordan dette gribes an.
Hendes forslag er at vi starter med
fællesspisning og efterfølgende
underskrifter mht. konstituering.
Kristine opfordre til at bestyrelsen
deltager i Kursus for Bestyrelser d. 29/4
Tilmelding skal ske til Helle.
Elevrådet arbejder frem mod elevrådsdag. Der
arbejdes med flere løsninger på hvordan dagen
skal forløbe.
Legepatruljen har fået penge igennem
Støtteforeningen til deres afslutning hvor 40
elever deltager.
Elevrådet fortæller om den afholdte Skraldedag,
som gik rigtig godt. Stor ros til elevrådet for
arbejdet bag denne dag.
Jannie fortæller at Støtteforeningen gerne ville
have været nævnt i SkoleABC´en.
Se tidligere i referatet under punkterne Nyt fra
medarbejderne
Der er forslag om at dette punkt skal bredes
mere ud i forhold til at alle forældre kan komme
med input/ forbedringer?
Bestyrelsen er interesserede i at evaluere på
dette punkt og der vil komme et spørgeskema
som vi gerne ser at alle forældre får svaret på.
Rikke vil udfærdige et spørgeskema i samarbejde

med køkkenet. Rikke vil tage fat i
kontaktforældrene i hver klasse for at få dem
med til at dele budskabet.

11. Nye datoer til næste år

12. Punkter til næste møde d.
23. maj
13. Eventuelt

Orientering

5

5

5

Fællesbestyrelsesmøder:
22/8, 26/9, 31/10, 27/11,
Kontaktforældreråd:
7/11
Fællesforældremøde:
Aug./sep.
Valgfag 2019-20
Forældresamtaler + princip herom
Punkter til næste dagsorden laves d. 6/5 derfor
skal indkomne punkter til dette modtages inden
den dato. Næste Fællesbestyrelsesmøde er d.
23/5

