Referat af Bestyrelsesmøde torsdag d. 30. april kl. 19.00-21.30
Tilstede:
Forældrerepræsentanter: Conny, Tanja, Rikke, Christina, Ina, Lasse, Petsi, Mette
Medarbejderrepræsentanter: Lisbeth, Jesper, Morten (Max på kursus)
Ledelsesrepræsentanter: Henry, Linda

1. Forretningsorden - drøftelse og beslutninger. Er sendt til jer sammen med sidste
referat.
I forhold til vores forretningsorden kan vi jo konkludere, at vi ikke helt overholder
vores egne retningslinjer – særligt i forhold til valg i af repræsentanter i børnehaven.
Vi vælger at tilpasse forretningsordenen efter noget af den praksis vi har: Vi ændrer
således, at børnehaverepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen – de øvrige
medlemmer vælges som beskrevet i forskudte perioder. Endvidere strammer vi op på
særligt deadlines – omkring indkaldelse, samt at punkterne skal lægges på
skoleportalen.
2. Hæftet om Eleveres læringsudbytte. Giver det anledning til overvejelser? Drøftelse
og evt. indstillinger
Mette henviser til, at budskabet i hæftet minder om det arbejde der tidligere er blevet
gjort af bestyrelsen omkring udarbejdelsen af principper. Med den nye skolereform og
udviklingen af Landsbyordningen kunne det give anledning til en gennemlæsning og
en bearbejdning. Det kunne vi vælge at gøre efter sommerferien. Fremadrettet er det
godt at betragte principperne som et dynamisk ark, som måske ikke bliver revideret
hvert år, men gerne en gang i løbet af en 4-årig valg-periode. Vi gennemlæser
principperne til næste møde. Principperne kan jo findes på skoleportalen, men Henry
søger for at sende det ud samlet. Vi overvejer om det skal med på et personalemøde i
det kommende skoleår.
3. Børnemiljøundersøgelse i børnehaven og trivselsundersøgelse blandt skoleeleverne.
Information og drøftelse
Den del af punktet vedr. trivselsundersøgelsen blandt skoleeleverne har givet tekniske
problemer – og må derfor skubbes til næste møde.
Henry har gennemført børnemiljøundersøgelsen med de 4-6 årige børnehavebørn.
Opgørelsen udleveret og gennemgået. Det har været på som punkt på
personalemødet – og der pågår lige nu forældre-tilfredshedsundersøgelse blandt
forældrene i børnehaven. Begge dele vil blive gennemgået på forældremøde i
Børnehaven på tirsdag. Når forældrene er blevet informeret kommer rapporten til at
ligge på hjemmesiden.
4. Den kommunale 3i1-undersøgelse af personalets trivsel og det psykiske
arbejdsmiljø. Information om resultater – drøftelser.
Der blev udleveret en oversigt over temaerne. Det er en samlet oversigt over lærere

og pædagoger ved Veng skole og Børnehus. Det bliver snakket igennem på
personalemøder i den kommende tid. Undersøgelsen har været drøftet i AMR, men
uden at der har været anledning til særlige tiltag. Henry følger op på rapporten efter
snakkene ude i afdelingerne – om det skulle have givet anledning til særlige
overvejelser eller tiltag.
5. Forældrehenvendelse vedr. buskørslen omkring Nr. Vissing. Mailkorrespondance
vedhæftet som bilag. Kan bestyrelsen gøre noget?
Overvejelse om der skal komme en samlet udmeldelse fra bestyrelsen, for at bakke
op om forældrehenvendelsen – det er hele tiden en overvejelse om hensyn til enkelte
børn – op mod hensynet til de mange. Vi vil prøve at lave en mere generel skrivelse
omkring transporttiden, og frem mod den næste høring at der er variation i
transporttiden, så det ikke er de samme børn der altid sidder i bussen længe.
6. Orientering fra dialogmøderne
Bestyrelsen har ved repræsentanter deltaget i 3 dialogmøder – et på skoleområdet, et
på klub/SFO-området og et på daginstitutionsområdet. Det var et input til
politikkernes videre arbejde med udsagn fra borgere omkring bosætning i kommunen.
Vi er i tvivl om hvorvidt vores bidrag bliver hørt, men vi synes stadig at det er vigtigt
at vise flaget – og sikre at vores holdninger bliver kendt.
7. Meddelelser og livets gang
Fra skoleområdet blev der meddelt, at der netop er blevet ansat en barselsvikar:
Morten – af et enstemmigt ansættelsesudvalg. Vi er desuden godt med i forhold
næste skoleårs planlægning. Den 8.-9. maj tager personalet i skole/SFO’n/Klub’n på
planlægningsdøgn rettet mod næste skoleår.
De nationale tests er netop færdiggjort – i den kommende tid bliver resultaterne
formidlet til forældrene. Vi kender reelt ikke kriterierne for hvad børnene bliver
bedømt efter – og vi er klar over at testene ikke altid passer med vores måde at holde
skole på – både i forhold til rul og med rotation mellem emner. Forældrene i
bestyrelsen sætter stor pris på at der kommer information ud omkring at børnene
bliver testet – med de enkelte børns resultater.
Klub’n fortæller at der er rullet nye børn ind – Katrine har været vikar for Joakim,
mens han har været på ferie – Joakim bliver dog nu frem til sommerferien.
Ombygningen ved Borgernes Hus kommer jo til at foregå i den kommende tid –
hvilket også kommer til at påvirke færdsel til og fra Klub’n. Dennis er lige startet i
virksomhedspraktik.
Fra Børnehaven blev der fortalt, at de har startet deres forårsemne og har sået
plantekasserne til. Ellers er der meget fokus på arbejdet med de nye børn – og Dennis
har en del af sin ansættelse i Børnehaven.
Fra skolen blev der fortalt at der jo har været skole-hjem samtaler, nationale tests og
at hytteturene snart kommer op. Forældrene gør opmærksom på, at der mangler
informationer omkring hytteturene for indskolingsbørnene. Der blev spurgt fra

forældrene omkring elevplaner til forældresamtalerne – det kommer der et fælles
skriv fra ledelsen
Info fra. 6. klasse har holdt en middag/fest for forældrene med 80’er-tema. Hvilket
har været en stor succes.
8. Evt.
- og vi fik HJEMMEBAGTE varme hveder :-)

Punkter til næste møde:
-

Oplevet stor aldersspredning på mellemtrinnet – måske særligt for pigerne, kan
vi følge op på det? Skal spørgeskemaerne afdække køn?

referat af Linda

