Referat af:
Bestyrelsesmøde, Veng skole og Børnehus. Onsdag den 25/3-15 kl. 19.00-21.30
Til stede:
Forældrerepræsentanter: Mette, Rikke, Connie, Christina, Lasse og Ina. (afbud fra
Petsi og Tanja)
Personalerepræsentanter: Max og Lisbeth (afbud fra Morten og Jesper)
Ledelse: Henry og Linda
Dagsorden:
1. Børnetal, bemanding, planlægning af næste skoleår. Information og drøftelse
Vi ser en rigtig fin stigning i antallet af børn i børnehaven. På mandag starter der 3
nye. Dermed er børnetallet oppe på 42. Det er rigtig dejligt.
Der er ikke sket den store udskrivning af børn fra fritidstilbuddene efter skolereformen
- hvilket vi er glade for, og som siger noget meget positivt om tilbuddet.
Skolen er lige gået i gang med planlægningen af det nye skoleår. Der er blandt lærere
og pædagoger indsamlet erfaringer omkring hvad der har fungeret godt i året der er
gået - og hvad der skal tages med videre i året der kommer. Vi kigger både på
dagsstruktur og på de fælles bindinger vi har i løbet af dagen/ugen.
Kommunens generelle effektiviseringer rammer skolen nu. Det bliver klaret ved
naturlig afgang - og medfølgende tilpasning.
2. Udvidelse af bestyrelsen. Med skolereformen lægges der op til, at man kan invitere
lokale organisationer og virksomheder til at indgå i bestyrelsen for at åbne skolen.
Skal vi arbejde hen mod det?
Vi kunne godt invitere nogle repræsentanter fra HIK og Spejderne med - for at høre
om der er noget særligt vi kan hjælpe hinanden med - og om samarbejdet yderligere
kan udbygges. Måske ikke med repræsentanter til alle bestyrelsens møder - for vi ved
godt at de har mange andre opgaver i forbindelse med deres frivillige arbejde, men vi
kunne jo spørge om de ville være interesserede i at være med. Vi skal måske også
undersøge om der stadig er et brugerråd omkring Borgernes Hus, hvor vi tidligere har
siddet med en repræsentant.
Vi ville også være åbne for at kunne indkalde ad hoc.
3. Skraldedag. Det blev set til en fælles fødselsdag at det flyder med affald på skolens
område, kunne man involvere børnene i at samle affald? og dermed håbe på, at det er
så sur en opgave, at de fremadrettet benytter skraldespande og ikke hækken til at
smide affaldet i? (Rikke) Drøftelse og indstilling. Vi vil gerne sikre at vores børn selv
tager ansvar for vores område.
Der er erfaringer med fra Gyvelhøj skolen - at har man ikke gymnastiktøj med, så går
man ned til pedellen og henter en sæk og samler skrald. Måske en mulighed for
mellemtrin og 6. kl.?
Kunne man lave en kultur for børnene at de selv skal samle deres skrald op? - vil det
medføre at børnene ikke smider så meget?
Er der bedre mulighed for at lave skraldestativer - så det er nemmere at komme af
med det.
Det har tidligere været en SFO-aktivitet at samle lidt skrald - måske om fredagen
inden film-tid?
4. Orientering om "sager"
Eventuelle personsager skal ikke orienteres til bestyrelsen, men til klassen eller alle
forældre i et mere generelt plan. Mere overordnede sager bliver bestyrelsen
naturligvis orienterede om, således at de kan virke som gode ambassadører.

5. Meddelelser og nyt fra afdelingerne.
Vi søger hjælp til dækning af SFO og Klub fredag den 8/5 fra kl. 12 - 16.30, da
personalet skal på seminar.
Henry er netop i dag blevet færdig med at lave børnemiljø-undersøgelse med de 4-6
årige i Børnehaven. Vi får meget høje vurderinger fra børnene, både i forhold til
kommune- og landsgennemsnittet. Skoleleverne har også lige været igennem en
børnemiljø-undersøgelse, men der er resultatet først tilgængeligt efter påske.
Efter påske skal vi også igang med de nationale test. Henry uddelte oversigten over
skolens nationale tests fra 2014
Profilfolder ud til ejendomsmæglerne.
Ros for skolefesten - fedt hvad man kan nå på 2 dage. Kunne man fremadrettet lave
bestillinger på mad - en lille platte eller lignende, som der var afregnet for på
forhånd? God erfaring fra skolefesten på NES. Alternativt også noget der bare var
klart på forhånd - skinkeboller?
Børnehaven: Der bliver stadig brugt en del energi på at de nye børn får en rolig start
og derudover er det Påske, der er i fokus - i morgen skal der være den traditionelle
påskefrokost.
Mellemtrinsklasserne har været til høvdingestævne i Ry - og fik bronze, og var
ufattelig stolte. De var ret seje, da der blev cyklet både frem og tilbage.
Der har været en skolefest - der er blevet evalueret fra personalet.
SFO: Vi er i gang med 2. runde af skovdage for indskolingsklasserne og har haft en
god casinodag. Efter påske kommer Mehmet i et par måneder som rotationsvikar for
Max, der skal på inklusionskursus.
6. Evt.
Lasse har været til dialogmøde omkring overgangen fra den længere skoledag til
fritidsdelen.
Tilbud - Vores tidligere elev Casper Vestergaard har tilbudt at han sammen med en
kammerat gerne vil komme i sommerferien i SFO'n og undervise i Parkour.
Der har igen været en sag hvor barnet i indskolingen har fået besked om rul før
forældrene. Det skal vi have samlet op på! Forslag til et fast punkt til skole-hjem
samtalerne - også selv om der er samtaler 2 gange årligt - modsat rul 4 gange årligt.
Skal vi igen prøve at lave en madordning - om et firma udefra vil komme og levere
skolemad? Måske kompetencecenteret. Vi holder øje og ører åbne til næste møde,
hvor det kommer på som punkt. Prismax 25,- vi tænker 2 gange om ugen.
Klager over rengøringsniveauet omkring gymnastiksalen
Bilag til referatet - seddel om Barnevognstræf + forretningsordnen (også punkt til
næste gang)
Til næste møde skal vi snakke om hæftet "Elevernes læringsudbytte"
Fremadrettet skal vi også se på Kommune 3,0
.

