Referat fra bestyrelsesmøde
1.9.20 kl. 19.00 – 21.30
Mødeleder: Lene P
Ordstyrer:
Referat: LBJ
Afbud: Torben, Martin
Dagsorden
Nyt fra
Landsbyordningen

Referat:
o
o
o

o
1. Opsamling fra
forældremøderne

Elevrådet
Har ikke haft møde
SFO
Børnehaven
Har haft høsttema de sidste uger. Rigtige gode uger, hvor
børnene har været meget engagerede.
Skolen

Opmærksomhedspunkter – positivt / negativt:
Dilemma, hvis man har børn i flere klasser
Godt med fælles information
Nina Kledal var inspirerende, så tiden var godt givet ud.
Har man børn på øverste og nederste gang, kan man så vente med at
komme til forældremødet i klassen, så man ikke hører samme
information to gange? Kan det meldes direkte ud inden mødet, om
det er ok?
Projekt ”Forældresamarbejde” - skulle der måske have været fulgt op
på af bestyrelsesmedlemmerne på forældremøderne i klasserne.
Opmærksomhedspunkt: Skal forældrevalgte være kontaktpersoner i
klasserne som ”i gamle dage”?

2. Samarbejde med
Borgerforeningen

Borgerforeningen vil gerne samarbejdet og har gang i mange ting.
Susanne skal lige i gang.
Forslag til samarbejdsemner: Skolegården, Støtteforening

3. Fly :
forældresamarbejde / inddragelse

Ideer fra forældre til spørgsmål
Der var kommet én henvendelse i ”kassen” der drejer sig om dårlige
toiletforhold.
Information - ønskes der en fælles linje i klasserne?
Forældregruppens betydning for hvordan klassen fungerer. Det er
alles ansvar, at alle føler sig trygge i forældregruppen og har lyst til
at deltage aktivt. Hvordan opnår vi det?

Kontakt:
Martin Faurholt, Skoleleder
Lene B Jensen, Viceleder
Hanne M Jensen, Sekretær
Lene Pedersen, Bestyrelses fmd.

martin.faurholt@holstebro.dk
lene.brunebjerg.jensen@holstebro.dk
hanne.m.jensen@holstebro.dk
lenevejle@hotmail.com

96115701
96115710
96115700
28432607

4. Aula

Brug af AULA til tjek ind og tjek ud både i hverdagen og til ferien for at udnytte ressourcerne / hænderne bedst (Kirsten)
Vi kan få et program via Aula, hvor børnene i SFO kan tjekke ind og
ud på en I-pad. Vi er p.t. ved at undersøge, hvordan programmet kan
lette arbejdsgange i SFO.

5. Støtte og
resursepersoner i LBO

En praksisnær gennemgang af hvordan vi arbejder med vores
eksterne resursepersoner.
Udover tværfaglig rådgivning hver 14. dag, har vores
ressourcepædagog i børnehaven, inklusionsvejlederen på skolen og
forebyggelsesrådgiveren (socialrådgiver) også tid på
skolen/børnehaven, hvor de er tilgængelige for personale og ledelse.
Det giver os rigtig gode muligheder for tidlig indsats. Vi får god
sparring og vejledning og kan sætte en særlig indsats i gang fra den
ene dag til den anden.

6. Budgetopfølgning

Gennemgang v. Martin - udsat

7. Budget 2021

Høring omkring budget 2021

Lene P og Martin laver udkast til høringssvar
8. Nyt fra bestyrelsen og
kontoret

Bestyrelsen:
Lone har været til møde i bestyrelsesrådet for dagtilbud. Der var kun
8 bestyrelsesmedlemmer ud af 21 der deltog.
De har haft møde med børne- og familieudvalget, hvor der bl.a. blev
drøftet minimumsnormeringer, prognoser - børnene er ulige fordelt i
kommunen. Udvalget stiller spørgsmålstegn ved prognoserne.
De interesserer sig også for bureaukrati i dagtilbud. De opfordrede til,
at vi sender høringssvar ind. Det nytter.
Kontoret:
Arbejdet med ”De styrkede pædagogiske lære planer” i børnehaven:
Børnehaven er ved at være i mål med beskrivelse af hvordan de
arbejder med de 8 læreplanstemaer og det pædagogiske grundlag.
De styrkede læreplaner skal fremlægges for de forældrevalgte i bh og
derefter for hele bestyrelsen.
Madordning i børnehaven.
Hvert andet år skal vi tage stilling til, om vi vil have et kommunalt
frokostmåltid hver dag i børnehaven. Bestyrelsen besluttede, at vi
fravælger ordningen, uden at sende det til afstemning i
forældregruppen.
Møde med forældrevalgte i bh - onsdag d. 9.9. kl. 19 i børnehaven.

9. Kværnen

Nyt til Kværnen – hvem laver artiklen?
Høsttema i børnehaven- Lene B J laver artikel sammen med børnene.

10. Evt.

Vil det ikke være godt, at få tegnet ”Leg på stregen” op igen?
Bestyrelsen kunne være behjælpelige med at finde arbejdskraft.
Jo tak, meget gerne.

11. Kommende møder

Principper - (stand by)
Aula - Hjemmeside
Forældresamarbejdet
Budgetopfølgning
Status over luftrummet
Samarbejde med Borgerforening

