21. november 2016

Bestyrelsesmøde mandag d. 21. november 2016
Deltagere: Petsi, Rasmus, Ina, Rikke, Christina, Tom, Lasse, Kristina, Helle
Personalerepræsentanter: Pernille, Morten, Jesper
Henry og Linda (referent).
Afbud fra Lisbeth

Dagsorden:
1. Forretningsorden. Bilag uddelt ved sidste møde. Drøftelse og beslutning.
Der blev især diskuteret valgperioden – bestyrelsen blev enig om at valgperioden skal sættes ned fra 4 til 2 år. Vi skal
have valg igen i 2018, hvor alle er på valg – og vi afprøver derefter om der fremover skal være forskudte valg. Henry
gennemskriver forretningsordenen med de aftalte ændringer til næste møde, hvorefter dette endelig bliver sendt til
godkendelse.

2. Frokostordning i børnehave/vuggestue - drøftelse og beslutning
Bestyrelsen skal tage stilling til, om den på alle forældres vegne vil tilvælge en kommunal frokostordning
som erstatning for den daglige madpakke.
En sådan ordning vil koste 550 kr. pr måned pr barn i 11 måneder. Disse kommer oveni i 120 kr., som i dag betales
for morgenmad/frugt-ordning. Altså månedligt 670 kr., som vil blive lagt oven i institutionspladsen. Det vil gælde for
alle forældre - den kan ikke fravælges individuelt. (Helle anfører, at fra den institution hendes børn tidligere har gået i
i kommunen, er prisen i alt 550,-). Børnehavens køkken er ikke godkendt til produktion, men kun modtagelseskøkken.
Bestyrelsen indstiller til at det er forældrene i Børnehaven der skal spørges (– en vejledende afstemning), frem for at
det er bestyrelsen der træffer beslutningen. Det er meget afhængigt hvilket tilbud der er muligt: der er særlig positiv
stemning for egenproduktion, men vi ved det bliver meget svært med den mængde børn vi har der skal bespises.
Det er værd at bemærke at det også er et øget arbejdspres for personalet i Børnehaven at tage sig af opgaven.
Til næste møde skal der foretages vejledende afstemning samt indsamles informationer fra Ejerbaunehøj- og
Gyvelhøjskolen.

3. Implementering af og arbejdet med Synlig Læring/At lære at lære og portalen MinUddannelse.
Status fra ledelse og medarbejdere.
Drøftelse og evt. indstillinger
I relation til dette henleder Christina NØ opmærksomheden på dette læserbrev:
http://skanderborg.lokalavisen.dk/debat-kommunen-loefter-folkeskolen---laerere-og-paedagoger-braekker-ryggen-/SkanderborgKultur/20161116/laeserbreve/161119497/1394
Henry redegjorde for baggrunden for synlig læring i Skanderborg kommune og hvordan vi har arbejdet med det her på
skolen. Vi drøftede særligt ledelsens beslutning om at gøre brug af klassetrivsel.dk som arbejdsredskab med
forældrene forud for skole-hjem-samtaler.
Bestyrelsen giver ledelsen opbakning til at finde den rette balance i brug af Synlig læring og MinUddannelse, samt
finde vægtning der giver mening.

4. Økonomi og personalesituationen. Information og drøftelse
Der bliver informeret om personalesituationen og hvad der bliver gjort for at betale tilbage på institutions underskud.
Der har desuden været tilgang af vuggestuebørn, og Sus er blevet ansat og tiltræder per 1/12. Christel Askholm er
gået på pension og Sidsel Grubbe er blevet ansat 1/11. På mødet i januar vil der blive fremlagt regnskab og budget.
På foranledning af bestyrelsen vil vi fremadrettet prøve om vi kan sætte fokus de nye der kommer ind i huset – også
vikarer, sådan de er kendte – og så forældrene ved hvem der er i huset, når de henter.

5. Stort og småt fra afdelingerne
Klub’n: Har fået Claus tilknyttet som fast vikar frem til jul, for at give stabilitet. I dag er Matthias startet som PAstuderende og skal være hos os frem til 1/3 – så det er dejligt med en ekstra hånd og et frisk pust af ideer. I de
kommende uger vil Klub’n få nyt køkken.
Børnehaven får pædagogstuderende fra 1/12 og har netop afsluttet kunst-emne med fernisering i fredags.
SFO’n: Har nogle ret rolige eftermiddage og der er god plads i lokalerne, hvilket giver mere ro og færre konflikter.
Børnene nyder meget de mere frie rammer.
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6. Evt.
- herunder hvem der kan deltage i de to dialogmøder i december.
- onsdag d. 7. december kl. 19-21 for dagtilbudsområdet: Petsi
- onsdag d. 14. december kl. 19-21 for skoleområdet: Rikke og Kristina

Morten informerede fra kursus om at de danske elever faktisk klarer sig rigtig godt sammenlignet med andre lande,
som modstykke til kritikken af folkeskolen, som let kommer til at fylde mediebilledet. Bilag blev udleveret. Bestyrelsen
opfordrer til at bilaget bliver lagt på intra med et lille skriv.
Vi snakkede om saltning i skolegård og sti til børnehaven om morgenen her i vintermånederne.
Personalet bliver også opfordret til at bruge reflekser og lygter om morgenen.
Nogle forældre har lånt skolen og opfordrer til lidt ekstra rengøring i skolekøkkenet, særligt i køleskabet i
hjemkundskab.
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