Referat fra bestyrelsesmøde
9.8.2018 kl. 19.00 – 21.30

Mødeleder: Lene P
Ordstyrer: Helle
Referat: LBJ
Brød: Landsbyordningen
Afbud:
Dagsorden
1. Nyt fra Landsbyordningen

Referat:






Elevrådet – valg snarest
SFH
Børnehaven – bedsteforældredag og høstfest d. 31.8.
Tur til Præstegårdsparken d. 6.9.

Skolen – gør klar til opstart

2. Årshjul og Forretningsordningen

Ingen tilføjelser til årshjul
Forretningsorden: MF retter antallet af forældre i bestyrelsen
til 4 fra skolen og 3 fra børnehaven.

3. Resursebank

Nyt fra arbejdsgruppen:
Ressourcebanken deles op i to grupper, forældre der ønsker at
deltage ved enkelte dage/opgaver og bedsteforældre /andre der
har faste opgaver – f.eks. frugttanter.
Der udarbejdes et skema.
Der informeres ved forældremøderne.
Der udpeges en koordinator fra bestyrelsen, der kontakter de
frivillige efter ønske fra skolen /børnehave samt ajourfører listen med frivillige.
Brug af frivillige i børnehaven kan være et tema på forældremøde.

4. Vuggestue i Borbjerg

Ledelsen samt flere bestyrelsesmedlemmer er blevet kontaktet
omkring en kommende vuggestue i Borbjerg. Flere forældre,
der i løbet af de kommende måneder skal have deres barn ud i
pasning, og har vist interesse for, at deres barn kan gå i vuggestue.
Punktet ”oprettelse af vuggestuepladser i Borbjerg” var på
dagsordenen ved Børne- og Familieudvalget d. 7.6. 2018.
Konklusionen var, at den eksisterende pladskapacitet er dækkende for behovet.
Bestyrelsen vil gerne reagere på forældrehenvendelserne, og
der nedsættes en arbejdsgruppe, der sender en neutral skrivelse til Børne- og Familieudvalget. Vi vil gerne gøre opmærksom på interessen fra forældrene, men også påpege, at vi
kan have forskellige oplevelse af, om eksisterende pladskapacitet dækker behovet for pasning.
Udvalg: Lene N, Lene P, Helle G, Torben og Nikolaj

5. Motorvejsåbning

Vi deltager ikke som Skole og Børnehus

6. …DET HELE…

Indholdet i teksten til hjemmesiden blev godkendt, der skal
blot kigges på formulering.
”Det hele” fremhæves

7. Forældremøder

Indhold på de to forældremøder – fællesdelen:
Info
Visionen
Læsning
Nyt fra SFH
Resursebank
Bagning til Bixen
Klasseaftalen ligger hos lærerne
Der vælges ikke kontaktpersoner fra bestyrelsen til klasserne.
Bestyrelsen præsenteres ved forældremøderne

8. Nyt fra bestyrelsen og kontoret

Bestyrelsen:
Møde i fællesbestyrelsen for skole d. 13.6. Lavpraktisk, hvad
bliver bestyrelserne inddraget i rundt omkring.
Bestyrelsesrådet for dagtilbud havde møde d. 27.6. – lavet
forretningsorden – fokus på tidlig indsats.
Børne- og Familieudvalg har foreslået et udvalg på tværs af
de to bestyrelser / råd som de kan holde møde / sparre med.
Kontoret:
Vi har fået tildelt en dagtilbuds og skole socialrådgiver – Marianne Huldahl – kommer på skole og i børnehave hver uge.
Grønlænderbørn på besøg fra d. 3.9. til uge 41
Betty – fleksjobber – afløser for Steen
Martin konstitueret som skoleleder i Skave.
Carlo – Lene B J har fået en Golden retriever hvalp, som vi håber kan vise evner til at blive uddannet til skolehund. Carlo vil
indimellem komme på besøg, så han kan vænne sig til mange
børn omkring sig.
Der er tilsyn i børnehaven d. 25.9. kl. 8.30 – 10.30.
Nikolaj eller Helle deltager fra bestyrelsen.

9. Evt.

Kværnen / medier: vi skal blive bedre til at nå ud med den
gode historie m.m. Arbejdsgruppe: Torben, Martin, Janni,
Helle
Rundtur på skole og børnehave i forhold til vedligehold
Tidspunkt for forældremøder – hvor tidligt kan det ligge?
Helle O er blevet kontaktet af P4 – DR ultra – der gerne vil
have familien til at deltage i et projekt om programmering /
kodning

Analyse rapport
Tidlig indsats (fra bestyrelsesrådet)
Kværnen / medier – vi skal blive beder til at komme ud
Overgangen fra børnehave til skole – senere
Gennemgang / nye principper – senere
Budget - september
Kostpolitikker – Bh, SFH, Skolen – landsbyordningen – senere
Fokuspunktet forældresamarbejde 18-19 - Tidspunkt for forældremøder
Igangværende arbejdsgrupper:
10. Kommende møder

Vision: Bent, Janni, Anette, Lis og Martin
Resursebank: Helle O, Helle G, LBJ
Janni har brød med til næste møde

