Referat fra bestyrelsesmøde
30.10.2018 kl. 19.00 – 21.30

Mødeleder: Lene P
Ordstyrer: Helle O
Referat: LBJ
Brød: Helle G
Afbud: Torben, Janni, Nikolaj
Dagsorden
1.

Rundtur på skolen

Referat.
Vi startede mødet med en rundtur i SFH’en. (BH
tager vi næste gang) Der er flere i bestyrelsen som
ikke kender huset.
Samtidigt skal det give bestyrelsen et indblik i,
hvordan det ser ud rent vedligeholdelsesmæssigt,
og hvilke projekter der er i gang / ønsker

2. Nyt fra Landsbyordningen





Elevrådet
SFH
Børnehaven
Skolen

Dette faste punkt, er tænkt som emner elevrådet kan
være med i en drøftelse af.
Vi strammer op i forhold til, hvad der er relevant at
tage med.
3. ”PR-gruppen”

Nyt fra gruppen (Janni, Torben og Martin)
Der arbejdes på at lave en fast ”skabelon” til
Kværnen som kommer i hver gang med bl.a. praktiske informationer mm. Udover ”Skabelonen”
kommer der en historie fra Landsbyordningen.
Input til gruppen til kommende emner, som vil
være interessant at komme ud med, samt i hvilke
forums/medier:
Bestyrelsen foreslår, at vi dykker ned i enkelte historier.
F.eks. førskoleprojektet.

4. Budget 2018

MF fremlagde budgettet for 2018 samt gjorde opmærksom på fremadrettede opmærksomhedspunkter mm.

5. Cafémad i skole og BH

Skolen har været i dialog med køkkenet omkring
menuen. Der er meget udsving i hvilke menuer
som sælger, så der er retter, der bliver skiftet ud.
Der har været afstemning omkring den kommunale frokostordning i børnehave. Det blev et nej.

Fra august 2019 stopper de med at få cafemad i
børnehaven.
6. Vuggestue i Borbjerg

Lene P har fået svar fra Børne- og Familieudvalget.
Der tænkes ikke i vuggestue i Borbjerg p.t.

7. …DET HELE…

Sidste nyt fra arbejdsgruppen:
Der arbejdes stadig med tekst / logo – cirklen med
barnet i centrum bliver en del af det

8. Forældresamarbejde

Indholdet og dagsordenen laver LBJ og MF d.
7.11. hvor vi har en ”ledelsesdag”.
Forslag fra bestyrelsen var sidste gang, at der
kunne arbejdes med:
Principper, informationsniveau, ”dårlige” beskeder
på intra.
Overordnet set fra ledelsens side handler det om,
at vi sikre et godt og professionelt forældresamarbejde. Vi ønsker at lave et ”servicetjek” og evt.
ændringer/tiltag på nuværende setup, så vi sikre et
effektiv og konstruktiv samarbejde.
Lene P, Lene N, Helle, Helle kan deltage
Torben, Nikolaj og Janni skal spørges.

9. Bestyrelseskursus

I januar 2019 vil sekretariatet afholde et bestyrelseskursus for bestyrelser fra daginstitutioner,
landsbyordninger og skoler.
Forslag til temaer:
Evt. inklusion.

10. Resursebank

Orientering fra arbejdsgruppen:
Der arbejdes videre med et tilmeldingsskema

11. Nyt fra bestyrelsen og kontoret

Bestyrelsen:

Intet
Kontoret:
B & U Politikken – bestyrelsen har ingen kommentarer og laver ikke et høringssvar
Bus og fodgængerovergang – der kommer ingen
fodgængerovergang – nyt asfalt mellem børnehave
og Sognegård– mindre helle / ø så bussen kan
vende foran sognegården.
Omdeling af kværnen – nej tak
Borbjerg/Hvams nye hjemmeside - udsat

12. Evt.

13. Kommende møder

Analyse rapport
Tidlig indsats (fra bestyrelsesrådet)
Overgangen fra børnehave til skole – senere

Gennemgang / nye principper – senere
Kostpolitikker – Bh, SFH, Skolen – landsbyordningen – senere
Princip – lektier i ferien (MF)
Status på ordblindehjælpen (MF/LT)
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)
Brød næste møde Nikolaj

