Møde i Fællesbestyrelsen d. 28.3. 2019
Dagsorden:
1. Nyt fra Landsbyordningen

Referat:








Elevrådet
Aktivitetspatruljen – back up / vikar
Ønsker til nederste skolegård
Morgensamling – møde med Bettina og Inger-Lise
SFH
Rollespilstræf d. 11.4.
Gør klar til at modtage førskolebørn og sende 2. kl. i SFH2
d. 1.5.
Børnehaven
Trivselsugen – temaet for ugen: ”Glæden ved fællesskabet”
Jubilæum d. 1.4.
Skolen
Emneugen – fokus på PALS forventninger i de forskellige
aktiviteter.

2. Velkommen til Susanne

Susanne Lindholm er som suppleant trådt ind i bestyrelsen for en
periode.
En update til Susanne fra formanden omkring den nuværende bestyrelse og dens arbejde

3. Pædagogisk dag for kommunens 8 Landsbyordninger

Info fra Anette, Lis, Lene og Martin omkring hvad der blev taget
med hjem fra døgnet på Fjordgården:
Børn og Unge politik, vision og kerneværdier, hvordan reagerer vi
på forandring, profiler, opmærksomhed på hvor forskelligt vi opfatter alt omkring os, vi arbejder videre med overgange og kerneopgaven.
Personalet i vores LBO føler sig som én gruppe.
Martin informerer forældre på intra.
Der var god stemning hjemme i skole, SFH og børnehave.

4. Kommende valg til fælles- Vi har fået en henvendelse fra en forældre, som først får et barn i
bestyrelsen
børnehaven sidst på efteråret, om personen kan stille op til valget.
Bestyrelsen besluttede, at det kan vedkommende godt
Bestyrelsen laver et princip her om.
Drøftelse om tidsplan – Martin og Lene sender noget ud på intra.
5. Nyt fra PR-gruppen

Torben og Martin fremlægger ideerne fra deres sidste møde:
De gode historie – fast side – VIA og Kommunen laver noget om
motorikprojektet, …Det hele… på gavlen, førskoleprojekt, ordblinde it-superbrugere, fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøderne.

6. Kvalitetsrapport - børnehaven

Vi er godt tilfredse med resultatet. Især dialogprofilen for børnene på Kornblomsten viser stor fremgang i alsidig udvikling.
Børne og familieudvalget har valgt, at alle dagtilbud skal have særlig fokus på sprog, da Holstebro Kommune ligger meget højt i forhold til landsgennemsnittet, med børn der ligger i fokuseret indsats inden for sprog.

7. Budget 2019

Besparelserne er også kommet til Borbjerg, og på sigt kan det betyde forskellige tilpasninger. Martin gav et indblik ind i fremtiden.
Overførsler fra sidste år er grunden til, at vi ikke har været nødsaget til at afskedige / tilpasse i denne omgang.
En generel snak om landsbyordnings økonomi og forskellige senarier / konsekvenser.
Kommentarer fra bestyrelsen:
De 3 afdelinger skal kunne køre rundt uden faste overførsler mellem afdelingerne.
Der skal stadig være kvalitet i tilbuddene alle 3 steder.
Vi skal overveje grundigt, om vi skal fjerne støtten i skolen fra
f.eks. pædagogerne.
Sårbart at satse på overførsel fra SFH til drift af skole og børnehaven, da udmeldte børn hurtigt kan vende økonomien i SFH.
Vi skal fortsat have en buffer?
Vigtigt vi allerede handler nu og tænker i kapacitetstilpasning.
L-MED skal arbejde med kriterier for eventuelle afskedigelser.
Martin laver et skriv til alle forældre om den økonomiske situation. Sendes ud til bestyrelsen til godkendelse først.
Bestyrelsen (Lene P og Lene N) laver et skriv til Børne og Familieudvalget med en generel bekymring for, hvor vi er på vej hen.
Ledelsen kommer til næste møde med forslag til tilpasninger –
senarier / konsekvenser

8. Nyt fra bestyrelsen og
kontoret

Bestyrelsen:
Vuggestue – Borgerforeningen har fået afslag på ansøgningen om
etablering af vuggestue.
Kontoret:
Styrkede lærerplanen - Udsat
”Førskoleindskrivningen” - Udsat
Kortere skoledage/flere fagtimer mm – Udsat
…DET HELE… (plakater mm) - Udsat
Møde med de forældrevalgte i børnehaven – Udsat

9. Principper

Som aftalt til sidste møde så fremlægger Lene og Martin, hvilke
principper som de vurderer skal redigeres, godkendes uden yderlige ændringer og behovet for nye principper

Der nedsættes diverse arbejdsgrupper
Udsat
10. Evt.

Bestyrelsen ved Skave Skole og Børnehus vil gerne høre om vores
resursebank.
Helle og Helle tager opgaven
Martin kontakter Skave vedr. datoen.

11. Kommende møder

Kostpolitikker – Bh, SFH, Skolen – landsbyordningen – senere
Principper – nyt princip vedr. opstilling til bestyrelsen
Skole/hjem samarbejdet ( AULA)

