Referat Fællesbestyrelsesmøde
Torsdag den 26. september 2019 kl. 18.30-21.00
Mødet afholdes på skolen
Mødeleder: Kristine
Referent: Heidi
Tidtager: Rikke
Deltagere: Else, Heidi, Helle, Jannie, Kristine, Line, Mirjam, Rikke, Camilla, elevrådsrep.
Xandra og Karoline
Afbud: Gitte og Jonna
Tid
(180 min.)

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsorden

5

godkendt

2. Godkendelse af referat

5

Godkendt efter rettelser

Emne

3. Støtteforeningen

4. Nyt fra skole/SFH
Nyt fra medarbejdere

5. Nyt fra Børnehuset
Nyt fra medarbejdere

Hvad skal vi
udrette

Orientering

Proces

Fortæller, hvad
der kan søges
om ved
Støtteforeninge
n

20

Orientering

30

Orientering

10

Susanne og Anne var med fra støtteforeningen,
de spørg til hvordan de kan blive mere synlig, så
de får nogle flere ansøgninger også fra
børnehaven. Ansatte, fællesbestyrelsen og
elevrådet kan ansøge. Ansøgninger kan mailet til
Susanne, og hun sørger for at de andre
medlemmer ved hvad der søges om. Der er ca
100 medlemmer. Opfordring til støtteforeningen,
at der bliver mere reklame til forældremøder, så
flere får kendskab om foreningen. Evt. reklame til
arbejdsdagen. Måske giver de ikke hele beløbet,
men blot et tilskud.
Helle orienterer om indvendigt vedligehold på
skolen, skolen kan selv vælge materialer, som
gulvtæpper, gardiner mm der er blevet lavet
mere end forventet, da der er valgt materialer,
som er billigere end det der er beregnet i
tilbuddet.
Skolen skal have ansat ny skolesekretær på 15
timer.
Økonomi og budgetopfølgning gennemgået.
Valgfag går i gang i næste uge, et samarbejde
med Borbjerg og Mejrup.
Rullende fagdage, der er 10 i løbet af året.
3-4 kl. skal på tur ” kend dit land”, sigurd koncert.
7. kl. cykelistprøve
Ny virksomhedspraktikant Esben, vil være at
finde i landsbyordningen.
Ny struktur fra på tirsdag, fokus på Det styrkede
dagtilbud og læringsplaner. Mandag kl. 14:30
klippes den røde snor til nye stuer, nye navne til
stuerne. Anemonen(vuggestuen), Margueritten
(3 årige), Valmuen (4 årige), Solsikken( 5-6 årige).
Nye arbejdsplaner til personalet. Fra næste uge,
spiser de madpakker tidligere, og
eftermiddagsfrugt omkring kl. 14
Frugtordning: Der en kommet en forældre
henvendelse omkring den nye frugtordning, efter
en udsendt skrivelse. Personalet har man forsøgt
at have børn med, så det har været en
pædagogiske aktivitet, men det har ikke
fungeret.

Ny skrivelse ud til forældre, så forældre kan se at
der stadig er samling. (kommer med i et andet
skriv fra Helle)
6. Nyt fra formanden

Orientering

5

7. Kommende
arrangementer

Drøftelse

Arbejdslørdag
d. 5/10

10

8. Elevrådet

Orientering

Velkommen til
bestyrelsesarbej
det

15

KAFFE

10

Herunder;
- fælles
morgenåbning
- skolemøbler
- cykelskur
- morgenbus

9. Evaluering af
forældremødet

Drøftelse

10. Opfølgning vedr. princip
for samtaler i Børnehuset

Orientering

5

11. Status: arbejdet med
principperne

Orientering

10

12. Punkter til næste møde

13. Eventuelt

Arbejdes lørdag: Der er mangler sidste frist for
tilmelding, Jonna koordinere med personalet
hvad der er af ønsker. Ønske om at der oprettes
en begivenhed på facebooksiden. Helle giver
Jonna besked
Velkomst til Xandra og Patrick fra elevrådet.
Der deltager 3 ved nogle møder, da
næstformanden Karoline, er forhindret i at
deltage på møder om onsdagen og torsdagen.
Der er talt lodsedler op fra sidste år.
Skoleskabe vil elevrådet prøve at leje ud.
Elevrådet har tænkt kan koste 50 kr. pr. år. Og
hvis alle skabe bliver udlejet, vil man få 2000 kr.
ind. Elevrådet vil give information på
morgensamling, men også vigtigt at forældrene
får besked.
Vil ansøge byfestfonden for 23000 kr. til dækning
af ny dug på hoppepuderne, da de smitter af.
Evt. ansøge om beskyttelse dug ved frivillig
hjælp, Mirjam undersøger.
De vil også søge støtteforeningen om ny gynge.

15

5

5

Der var nogle forældre henvendelser til
forældremødet på skolen:
Fælles åbner, der undersøges hvordan det går
med fælles åbner, og fællesbestyrelsen får
besked.
Skolemøbler: der må gerne medbringes egen
stol, den skal bare kan vendes oppe på bordet,
den dag hvor der vaskes gulv i klasserne. Samt
efterleve krav for at kunne bruges på de nye
gulve. (pedel/kontor godkender)
Claus skal danne sig et overblik over borde/stole
Heidi og Camilla ordner taburetter i uge 41.
Cykelskur: hallen er på sagen.
Skal på et personalemøde i børnehuset. Skal på
igen senere. Line sørger for at melde tilbage, når
de har haft møde.
De er ikke færdig endnu, men Anette er halvvejs i
den processen.
Skolefrugt (Else undersøger)
Principper
Skoletjenesten (Møbler)
Feedback på morgenåbning
Indlagt i vores årshjul, at vi ligger et møde kort
efter der har været budgetsamråd i byrådet
(budgetseminar)

