Bestyrelsesmøde
17.05.2018 kl. 19.00 – 21.30

Mødeleder: Bent
Referat: LBJ
Afbud: Torben, Janni
Dagsorden
1. Nyt fra Landsbyordningen

Indhold


Elevrådet
Foreslår at vi holder skolens fødselsdag hjemme på skolen med ”fede” poster.
Fået besluttet hvordan PALS kortene skal se ud og de er bestilt



SFH
Skal have studerende fra 1.6 til d. 1.12.
Computerproblematik i SFH2. Vi har fået en ny udfordring efter børnene
har fået deres egen computer som vi skal forholde os til. Tages op på forældremøder i skolen.



Børnehaven
Nye børn – fokus på forår – meget på legepladsen
På VIA til aktivitetsdag d. 29.5. – på bondegårdsbesøg d. 19.6.
I forbindelse med projekt ”inkluderende læringsmiljøer" har vi lavet en plan for
fysiske forandringer i børnehaven ud fra fælles værdier
Skolen
Motorikbane indviet
6.-7. kl til København uge 21



2. Ny bestyrelse +
konstituering

Helle Nørgaard Gravesen er valgt ind i bestyrelsen. Derudover fortsætter Janni, Torben,
Nickolaj, Lis og Anette
Den nye bestyrelsen fra d. 1.8.2018.
Skolen:
Janni Stefensen
Lene Pedersen
Helle Olesen
Torben Mondrup
Medarbejderrepræsentant:
Lis Tarbensen
Børnehaven:
Helle Gravesen
Lene Nielsen
Nikolaj Pedersen
Medarbejderrepræsentant:
Anette Møller
Suppleanter:
Lone Thoustrup - Børnehaven
Kirsten Elkjær - Børnehaven
Susanne Lindholm - Skolen
Vicki Sørensen – Skolen

Konstituering:
Formand: Lene P
Næstformand: Lene N.
3. Vision for Borbjerg Skole og
Børnehus

Nyt fra Visionsudvalget – bud på den videre proces blev fremlagt
Der aftales møde i visionsgruppen hvor arbejdet færdiggøres.
Evt. happening med afsløring af logo / slogan / vision på skolens fødselsdag

4. Ref. fra
møde i bh

Der har været afholdt et møde med LBJ og de 4 forældre fra bestyrelsen der har børn i
børnehaven om hvad der p.t. arbejdes med i børnehaven.
Der er bl.a. lavet nye retningslinjer for, hvor ofte børnene må tage eget legetøj med i børnehaven (meldes ud til forældrene senere) og ligeledes er det besluttet, at børnehaven
holder pause med ”Grønne Spirer”. Ikke at vi vil være mindre ude, tværtimod, men vi vil
lave vores egen beskrivelse af vores ”udeliv”.
Der holdes frem over ca. 4 møder om året for de forældre fra bestyrelsen, der har børn i
børnehaven.

5. Korte skoledage

Børne og familieudvalgte vedtog på sidste udvalgsmøde, at folkeskolerne i Holstebro
Kommune nu må benytte §16B (Konvertering af understøttende undervisning til tol ærerordning). Der må max konverteres 120min (3 lektion med lidt god vilje:-))
Det blev ligeledes besluttet, at beslutningskompetencen ligger ved skolelederen. Se bilag.
MF forslår, at 0. – 3.kl. får fri kl. 13 3 dage om ugen og 4. kl. kl. 14 hver dag.
Det indebærer, at SFH1 skal åbne en time før 3 dage om ugen.
Vigtigt, at SFH kan bemandes med så meget personale, at aktiviteterne kan starte kl. 13 så
det ikke bare bliver opsyn.
Elever der ikke er indmeldt i SFH, kan være i SFH fra 13 – 14.
Bestyrelsen siger god for, at MF og LBJ arbejder videre på, hvordan ordningen kan løses /
finansiers

6. Skoleårets plan- Endnu ikke afklaret, hvordan valgfag afvikles kommende skoleår.
lægning
Samarbejdet med Skave har været dyr i transport.
Der er mange tilbud i Ungdomsskoleregi efter skoletid med det kulminerer med fritidsaktiviteter.
Fællesforældremøde – øverst / nederst gang
Pædagoger i skolen – pædagogernes timer i skolen bliver delt mellem timer som kontaktpædagog i en klasse og timer i Læringsklubben.
Der bliver et tiltag for drenge i indskoling med Marco.
Mere tid til bibliotek, it superbruger, motorikprojekt.
Bestyrelsen:
7. Nyt fra bestyrelsen og konto- Lene N har været til møde i bestyrelsesrådet for dagtilbud.
Nedsat underudvalg på tværs af bestyrelsesråd for skole og dagtilbud. Søren Buch med
ret
ved næste møde.
Begge råd har været til møde med børne- og familieudvalget.
Får vi bladet fra Skole og Forældre? MF følger op på det.
Kontoret:
Info fra den pædagogiske dag - udsat
Ny tildelingsmodel – falder umiddelbart ikke ud til vores fordel

Besøg af Børne- og Familieudvalg der var på rundtur for at se på bygninger. Bestyrelsen
skal gå lobbyarbejde + konkret ansøgning (Lene N, Lene P, Nikolaj, Bent sammen med
Martin) Martin mailer et udkast rundt
Elevplaner – bliver ikke sendt ud for kommende skoleår
It medarbejder fra job og kompetence
Vi slår en medhjælper stilling op i børnehaven. Bestyrelsen forventer ikke at være med
ved ansættelsen.
8. Evt.

Kommende møder

Overgangen fra børnehave til skole – senere
Gennemgang / nye principper – senere
Årshjul inkl. datoer – juni
Referat fra ”økonomi kursuset – juni
Forældremøder – hvad skal vi have med (tiltag i indskoling, SFH)
Klassekontrakt – hvem styrer processen? Lærer, klasseforældreråd eller bestyrelsesmedlem?
Pædagogisk dag - referat

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

