Bestyrelsesmøde
11.01.2018 kl. 19.00 – 21.30

Mødeleder: Bent
Ordstyrer: Bent
Referat: LBJ
Afbud:

Referat:
1. Nyt fra Landsbyordningen






Elevrådet
Ny dato for elevrådsfest d. 9.3. planlægningen kommer primært til at
ligge efter skoletid
SFH
SFH2 indretter ”net cafe”, på Lenes gamle kontor, for at holde på
børnene, der ellers sætter sig ud i cafeen.
Børnehaven
Har på P-møde haft brainstorm vedr. nye ”fly” / projekter / indsatsområder de ønsker at sætte i gang /få afsluttet
Skolen
God juleafslutning sammen med de frivillige
Vi har fået 3 nye elever
Skak er startet op på øverste gang

2. Kostpolitik
Borbjerg
Skole og
Landsbyordning

Lene og Martin har haft et møde med køkkenet og Søren Andreassen. Vi afprøver en periode fra uge 12, med få retter at vælge imellem som giver genkendelighed hos børnene. Dermed sikrer vi, at der kun bliver serveret retter,
som børnene kan lide (både børnehavebørn og skoleelever), og som bestyrelsen kan stå inde. Tilbehøret vil blive mere varieret.
Der evalueres løbende med køkkenet.
Alle forældre bliver informeret senere.

3. Regnskab for
2017

Martin fremlagde regnskabet for 2017
Der overføres ca. 5 % fra alle 3 afdelinger

4. Vision for
Borbjerg
Skole og Børnehus

Nyt fra ”Visionsudvalget
Spændende møde med ”ordsmed” Henrik Winther Krog der kommer med et
udkast sidst i januar.
Udvalget aftaler ny mødedato

5.

Bestyrelsen:
Invitation til fællesmøde med formand for Skole og Forældre Mette With Hagensen

Nyt fra bestyrelsen og kontoret

Der er udformet et fællesbrev fra bestyrelserne til Børn & Unge Udvalget
vedr. vedligehold af bygninger – bestyrelsen vil gerne være medunderskriver
Kontoret:
Ledig lærer i jobtilbud fra uge 4 til uge 8
Personalerum skal shines op
Vi er med i et projekt om inkluderende læringsmiljøer
Indskrivning til kommende 0.kl. er nu i gang, og i år er børnene også inviteret
på besøg i skolen / SFH
Hanne M Jensen er nu også blevet sekretær i børnehaven

6.

Overgang fra
Kornblomsten til
0. klasse

7.

Kvalitetsrapport
2016/2017
Evt.

8.

Kommende møder

Lene K., Hanne M.J., Pernille og Vibeke skal i den kommende periode arbejde på en pædagogisk læreplan for børnenes læring fra de starter på Kornblomsten til de går ud af 0.kl.
Ingen kommentarer
Der er ønske om, at der informeres på intra, når der kommer nye børn i klasserne
Valg - valgudvalg
Gennemgang / nye principper – senere
Klassekontrakt – hvem styrer processen? Lærer, klasseforældreråd eller bestyrelsesmedlem?

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

Torben har brød med til næste møde

