Referat fra bestyrelsesmøde
25.9.2018 kl. 19.00 – 21.30

Mødeleder: Lene P
Ordstyrer: Helle E
Referat: LBJ
Brød: Janni
Afbud:
Dagsorden
1.

Indhold

Rundtur på skolen

Vi startede med en rundtur på skolen. (BH, SFH 1og SFH 2 tager vi næste
gang(e))
Det skal give bestyrelsen et indblik i, hvordan det ser ud rent vedligeholdelsesmæssigt, og hvilke projekter der er i gang / ønsker

2. Nyt fra Landsbyordningen

Elevrådet
Har holdt skolens fødselsdag, og tilbagemeldinger har været positive
Emner der tages op: mobilregler, cafemad, vandautomat, kunstigt græs
på multibanen, klatrenet, små trampoliner, der arbejdes på en tavle
med billeder af elevrådet og info om hvad de arbejder de med.
Har haft besøg fra ”danske skoleelever”.
SFH
Er glad for udvidet åbningstid og arbejder på at få det til at fungere i praksis.

Børnehaven
Havde en rigtig god bedsteforældredag / høstfest.
Skolen
Emneuge med temaet ”Opdagelsesrejser” i uge 41.
3. ”PR-gruppen”

Nyt fra gruppen (Janni, Torben og Martin).
Fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøder.
Der skal som udgangspunkt noget i Kværnen hver måned. Martin er ansvarlig.

4. Resursebank

Status fra arbejdsgruppen:
Vi skal have lavet skemaet, som forældre, bedsteforældre m.fl. kan udfylde,
hvis de ønsker at stå i ressourcebanken
Lene B J indkalder til møde

5. Vuggestue i
Borbjerg

Nyt fra arbejdsgruppen: Lene N, Lene P, Helle G, Torben og Nikolaj
Der er lavet en skrivelse, hvori bestyrelsen forholder sig til, at der er kommet
forældrehenvendelser vedr. ønske om vuggestue i Borbjerg.
Skrivelsen sendes til Børne- og Familieudvalget.

6. Kommunalt
frokosttilbud

Der skal i børnehaven tage stilling til, om der fortsat skal være cafemad
2 gange om ugen.
Lene BJ indkalder de forældrevalgte i børnehaven til møde

7. …DET
HELE…

Sidste nyt fra arbejdsgruppen
Der kommer skrivelse i Kværnen, med info om landsbyordningens nye vision.
Udvalget er i dialog med Henrik Krogh om udformning af Logo

8. Forældresamarbejde

Ledelsen besluttede inden sommerferien at et af det kommende års fokuspunkter, skulle være forældresamarbejde. Punktet blev bl.a. valgt ud fra en PALSselvevaluering.

D. 20.11. har vi fælles personalemøde for hele landsbyordningen med temaet
forældresamarbejde. Ledelsen ønsker, at bestyrelsen deltager i mødet.
Bestyrelsens forslag til hvad vi kan arbejde med:
Principper skal have et serviceeftersyn
Informationsniveau
”Dårlige beskeder” på intra
LBJ og MF kommer med oplæg

9. Forældremøder

Evaluering af forældremøderne.
Feedback på ”klassekontrakten” ift. diskussionen fra sidste møde
Der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af lærere, forældre og undertegnet, som skal arbejde med indhold og form på forældremøderne.

10. Budget 2018

Kort info
Fremlægningen udsat til oktober!

11. Nyt fra besty- Bestyrelsen:
relsen og kon- Der har været møde i fællesbestyrelsen
Konference fra Skole og Forældre
toret

Kontoret:
 Der er ønske fra forældre om at anvende Mobile Pay til betaling
for skolemad m.m.– hvilke muligheder findes – Martin undersøger.
 Lektier i ferier i skoletiden. Skolen forventer ikke, at der laves
lektier i ferier, men der kan være noget, der skal indhentes. Forældre kan ligeledes ikke forvente, at lærerene bruger tid på at informere om, hvad der arbejdes med i løbet af ugen. Martin laver udkast til princip
 Lene K orlov 3 mdr. i skoleåret 19 - 20
 Skole og børnehave vil gerne have en tekst til Borbjerg / Hvams
hjemmeside. Martin kontakter Manja.
 Børnehaven har 25 års jubilæum d.1. april. ”Det skal fejres”
med åbent hus m.m.
 Omdeling af Kværnen – Skolen er blevet kontaktet af Borgerforeningen vedrørende omdeling af Kværnen mod betaling.
Martin hører nærmere.
 Borgerforeningen arbejder på en fodgænger overgang. Bestyrelsen vil gerne gå ind i arbejdet som medspiller
 Helle Schack er tilbage som støtte i flexjob indtil juleferien

12. Evt.

De dage skolen stopper kl. 13 kan eleverne ikke komme med skolebussen hjem
før kl. 14. Børnene må gå i SFH.
.

13. Kommende
møder

Analyse rapport
Tidlig indsats (fra bestyrelsesrådet)
Overgangen fra børnehave til skole – senere
Gennemgang / nye principper – senere
Budget – september (Oktober)
Kostpolitikker – Bh, SFH, Skolen – landsbyordningen – senere

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

Vuggestue: Lene N, Lene P, Helle G, Torben og Nikolaj
PR: Janni, Torben og Martin - (Helle O)

Næste møde:
Afbud: Torben
Brød: Helle G

