Referat fra bestyrelsesmøde
15.8.19 kl. 19.00 – 21.30
Mødeleder: Lene P
Ordstyrer: Helle O
Referat: LBJ
Dagsorden

Referat:

Ny i bestyrelsen

Helle Gravesen har ønsket at træde ud af bestyrelsen, så Esben er
som 1. suppleant blevet indkaldt til bestyrelsen. Esben Pedersen
er valgt blandt forældre i børnehaven, hvor hans ældste datter
starter d. 1.11.
Velkommen til Esben.

1. Nyt fra
Landsbyordningen

 Elevrådet
Der er valgt nyt elevråd, men de har endnu ikke konstitueret sig.
Der har været rift om pladserne.
 SFH
Nye medarbejder – Mette Klauber og Lene K
 Børnehaven
Får en EGU praktikant fra d. 19.8. og 4 uger frem. Kan forlænges.
Starter op med maddage.
 Skolen
Skolestart – det kan ses på indretningen af klasselokaler, at vi har
været med i projektet om inkluderende læringsmiljøer.
”Rolig morgen” – eleverne sætter sig stille ind og begynder at læse

2. Hvem er
kontaktperson for de
forskellige klasser?
3. Årshjul,
forrentningsorden og
mødedatoer

Behovet er der ikke længere

4. Forældremødet –
dagsorden

Hvad skal under punktet ”Bestyrelsen”?
Årsberetning
Forældresamarbejde
Økonomi

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

Er der tilføjelser, rettelser mm.
I foråret skal ”pjece om forældrerådet” tilføjes årshjulet.
MF retter pjecen til (Hvad er forældreråd + ideer - side 1-4)
Ingen ændringer til forretningsorden.
Vi ændrede flere datoer for bestyrelsesmøder – MF sender revideret
oversigt ud.

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

96115701
96115710
96115700
28432607

5. Principper

Fortsat fra sidste møde
LBJ sender tilføjelse om forældremøder/samtaler i bh til Lene P.
Princippet om ”Ansættelser” – godkendt
Holddannelse i stedet for samlæsning – godkendt
Konfirmationsforberedelser - godkendt

6. Høring om revideret
styrelsesvedtægt

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om en revideret
skolestyrelsesvedtægt.
Vi skal på et senere tidspunkt drøfte, om vi ønsker valgperioden på 2
eller 4 år.

7. Visionen

Ledelsesteamet har arbejdet videre med, hvordan vi kan bruge visionen
til at styre efter og arbejde målrettet i forhold til hvilke fly der sættes i
luften.
Alle fly beskrives og der evalueres efterfølgende.

8. Nyt fra bestyrelsen og
kontoret

Bestyrelsen:
Der har været møde i fællesforum for bestyrelserne i Borbjerg.
Fællesmøde for alle bestyrelser d. 9.9.
Kontoret:
Update på personalesituationen - Britt fortsat sygemeldt.
Budgethøring 2. – 9. sep. Høringsmaterialet sendes ud til alle –
Lene P, Torben og Esben vil gerne indkaldes og udforme høringssvaret
sammen med ledelsen.
Sognegården – Masterplan – viser at de lokaler Borbjerg Skole mangler,
er tænkt ind i sognegårdsprojektet.
Dato for møde med forældrevalgte i bh: d. 29.8. kl. 19 i bh.

9. Resursebank

Hvad er status
Skemaet bliver delt ud ved forældremøderne og lægges på
forældreintra – LBJ
Skemaet skal også i Kværnen – LBJ
LBJ siger noget på forældremøderne
”Kontoret” skriver de tilmeldte ind i Resursebanken.

10. Evt.

Der søges nye forældre backupper – Forældre må gerne kontakte
Susanne Lindholm

11. Kommende møder

Brød næste gang: Susanne
Principper
Aula
Forældresamarbejdet
Vælges for 2 eller 4 år i bestyrelsen?
Debat om, hvordan vi når ud til forældre inden børnehavevalg

Igangværende arbejdsgrupper:

PR: Torben og Martin
Resursebank: Helle O, Helle G, LBJ
Principper: Susanne, Lene P, 2 X Helle og Nikolaj
Børnehaven: Lone, Nicolaj, Esben og Kirsten (suppleant)

