Bestyrelsesmøde
11.06.2018 kl. 19.00 – 21.30

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

Indhold






Elevrådet - intet
SFH
SHH 2 har snakket med børnene om aktiviteter / indkøb. Computerne holder
pause.
Børnehaven
Havde en god dag på VIA.
Planlægger tur til præstegårdsparken i september,
høsttema i uge 33 og 34 og bedsteforældre inviteres
med til høstfesten
der er ansat ny medhjælper, der starter 1.8.
Skolen
It superbrugerne på besøg på Vrigsted Efterskole
God skolerejse til København

2. Korte skoledage

Der har været møde med Karsten Kloster fra Skave skole, for at høre om deres erfaringer
med kortere skoledage. De har kun positive erfaringer, så vi arbejder videre på at lave en
model på Borbjerg Skole.

3. Vision for Borbjerg Skole og
Børnehus

Nyt fra Visionsudvalget:
På hjemmesiden under ”Borbjerg Skoles vision” kommer en tekst der beskriver processen
og hvordan og hvorfor vores vision er ”det hele”. Vores logo skal være der og modellen
med barnet i midten.
Præsenteres på forældremøder i august og happening ved skolens fødselsdag
Eyelearn giver pris til layout til logo og ophæng på gavl.
Derefter afklares det med Henrik Krog, om vi kan bruge hans udkast.
Bent laver udkast til skrivelse

4. Skoleåret
2018/19

Forældremøder:
Indskolingen: tirsdag d. 21. august 16.00 – 18.00
Mellemtrin + 7. kl.: onsdag d. 22. august 16.00 – 18.00
Børnehave – dato findes snarest
Drøftelse om indhold på forældremøderne:
Visionen - fælles regler for nederste gang, forventninger afstemmes – skole-hjemsamarbejde – hvordan bruges bestyrelsen – klasseforældrerådet / trivsel – SFH Klassekontrakt / huskeliste styres af klasselærer, vigtig der følges op hvert år –
Kontrakten skal gemmes i dokumentarkivet på forældreintra
Dagsorden bliver lavet i samarbejde med klasseforældrerådet.
Klasselærer efterlyser temaer i hele forældregruppen.
Der arbejdes videre med indholdet på forældremøderne d. 9.8.

5. Referat fra
”økonomikurset”

Lene P, Lene N og Martin var på ”kursus” i sidste måned.
De blev bl.a. informeret om tildelingsmodellen.
Bestyrelsen undrer sig over, der tilføres Specialkompetence Holstebro og Ungdomsskolen
kr. 100 millioner, og der laves et skriv derom til Børne- og Familieudvalget

6. Årshjul og da-

Udkast godkendt
Bestyrelsen overvejer om der skal mere i årshjulet til mødet d. 9.8.

toer

Bestyrelsen:
7. Nyt fra bestyrelsen og konto- Sognegårds-projektet. Bestyrelsen laver et skriv til Børne- og Familieudvalget for at rykke
for svar, da projektet ikke kan gå videre før.
ret
Kontoret:
Referat fra den pædagogiske dag
God og udbytterig dag hvor vi fik visionen ind under huden.
Skole/SFH arbejdede med Meebook og skoleåret 18 – 19 og børnehaven med værdier og
indretning snak om kompetence profiler.
Nedsættelse af en arbejdsgruppe vedr. ”Resursebanken” – Helle O, Helle og Lene. Lene
indkalder til møde
SFH 3 – bestyrelsen anbefaler vi kører videre med et SFH3 tilbud
Vi er blevet kontaktet Borgerforeningen vedr. åbning af motorvejen d. 29.9. Skole og børnehus vil gerne deltage. Vi overvejer til næste møde med hvad, vi ønsker at deltage.
8. Evt.
Kommende møder

Steen opereres d. 13.8. og er sygemeldt 6 – 8 uger.
Årshjul
Motorvejsåbning
Overgangen fra børnehave til skole – senere
Gennemgang / nye principper – senere
Budgetopfølgning – sep

Igangværende arbejdsgrupper:
Vision: Bent, Janni, Anette, Lis og Martin
Resursebank: Helle O, Helle og Lene

