Bestyrelsesmøde
5.02.2018 kl. 19.00 – 21.30

Mødeleder: Bent
Ordstyrer: Bent
Referat: LBJ
Afbud: Nikolaj
Brød: Torben
Dagsorden
1. Nyt fra Landsbyordningen

Referat:






Elevrådet
Har udvalgt et forslag fra en elev til nye PALS kort
Elevrådsfest d. 9.3.
Efterlyser ideer fra klasserne
SFH
Børnehaven
Gør klar til fastelavnsfest, med i emneugen, besøg af ressource personer i forbindelse med inkluderende læringsmiljøer
Skolen
7.kl. arbejder med at lave avis
Vi har haft besøg af kommende 0.kl.
Det fungerer godt med it superbrugere

2. Vision for Borbjerg Skole og
Børnehus

Nyt fra Visionsudvalget
Der arbejdes videre, og vi håber, at kunne fremlægge det færdige resultat til
skolefesten d. 22.3.

3. Valg til fællesbestyrelsen

Valget kommer til at foregå elektronisk.
Vi holder valgmødet som fyraftensmøde. Vi udvider evt. åbningstiden i børnehave / SFH
Der skal vælges en valgbestyrelse, der arbejder videre med planlægning af
valgmødet - Martin, Bent og Helle

4. Årshjul for sko- MF gav en præsentation af læringsplatformen Meebook og et oplæg til et årshjul som indeholder: Elevplan (Meebook), forældremøder, data, elevsamtaler,
len
forebyggende trivselstiltag, test og prøver.
Bestyrelsen bakker op om, at forældremøder holdes over to aftener – et for 0.
– 3.kl. og et for 4. – 7.kl. med fælles oplæg fra bestyrelse, ledelsen m.fl.
Bestyrelsen:
5. Nyt fra bestyrelsen og konto- Bent og Lene V har været til møde i Fællesforum. Fokuspunkter: Plan for høringssvar, bygningsvedligehold, kulturklippekort, billigste skolevæsen, valgte
ret
ny styregruppe.
Bestyrelsesrådet for dagtilbud er startet op. Lene N. tager til møde d. 6.2.
Kontoret:
Sognegårdsprojekt sat på stand by.
Vi har søgt og fået 78.000 kr. til motorikbane
Budget 2018 bliver fremlagt på næste møde
Elevcomputere:
Bestyrelsen anbefaler, at hvis en elev kommer med en ødelagt computer, så
opfordrer ledelsen til, at forældrene betaler for reparation, men hvis de nægter,
stopper sagen der.
6. Huset og bestyrelsens rolle ift.
børn med udfordringer

Ledelsen klæder bestyrelsen på ved bl.a. at informere om tiltag i forbindelse
med børn / klasser / stuer med særlige udfordringer. Hvad bliver der gjort,
hvad er fremtidsperspektiverne m.m.
Fast punkt på dagordenen.

Ved henvendelse til bestyrelsen fra forældre, opfordres til kontakt til ledelsen /
pædagoger / lærere.
Bestyrelsen kontakter ledelsen, hvis de fornemme, at udfordringen fylder meget i forældregruppen
7. Pasning af børn
d. 13.4.18

D. 13.4. har vi en pædagogisk dag for hele landsbyordningen.
Bestyrelsen sender info ud – Bent og Helle laver udkast
Lene laver oversigt over, hvor mange forældre vi har brug for. Det er primært
til pasning i SFH og børnehave

8. Overgang fra
Kornblomsten
til 0. klasse

Arbejdsgruppen (Lene K, Hanne, Pernille og Vibeke) har besøgt hinanden og
haft en pædagogisk dag. De skal nu udarbejde en pædagogisk læreplan for perioden fra børnene starter på Kornblomsten til de går ud af 0.kl.

9. Evt.
Kommende møder

Forældrefolder til kommende 0.kl. / nye børn
Overgangen fra børnehave til skole – senere
Gennemgang / nye principper – senere
Klassekontrakt – hvem styrer processen? Lærer, klasseforældreråd eller bestyrelsesmedlem?
Budget 2018
Motorik flyet - marts

Igangværende arbejdsgrupper:
Vision: Bent, Janni, Anette, Lis og Martin

Brød: Bent

