Referat fra Bestyrelsesmøde
onsdag den 16/3-2016
Afbud fra Christina
Tilstede: Rikke, Connie, Petsi, Tanja, Mette, Ina, Lasse, Søren, Morten, Jesper, Max, Lisbeth, Henry
og Linda
Dagsorden:
1. Udviklingen i børnetal - information og drøftelse.
Bilag vedhæftet: viser at årgangen som skolen skal modtage i det kommende år er på mellem 8-10
børn. Det betyder selvfølelig noget for struktur – men også for økonomi. Det viser stadig at der er
mange børn fra distriktet, som kunne gå i børnehave her, men som vælger noget andet – typisk i
sammenhængen med hvor de har været i pasning i 0-3 års alderen. Vi foretager jo udsendelse af
infomateriale til alle børn i skoledistriktet ved 2,5 år, men det er ikke noget vi ser ret stor effekt af.
2. Økonomistatus - udfordringer primært i relation til børnetal. Redegørelse ved Henry,
drøftelse.
Information fra Henry vedr. de økonomiske udfordringer (faldende børnetal, det generelle fald i a’
pris, børn der visiteres til andet skoletilbud).
Det betyder at der kommer til at foregå personalereduktioner med omkring 1,6 stilling. Det er i
proces. Der har været taget op i MED-udvalget og TR er informeret.
3. Pædagogik og struktur.
Se vedhæftede bilag - drøftelse og indstilling.
Vi har jo løbende været i overvejelse med om strukturen passer til den bemanding vi er (– både i
forhold til tildelt timetal, kompetencer, børnetal og – grupper). Personalet har af flere omgange
haft pædagogisk tilpasning og debat – og lige nu ønsker vi at afprøve en lidt anden struktur: en idé
er her fast rul fra indskolingen til mellemtrinnet.
Bestyrelsen var meget skeptisk i forhold til at der kun skulle rulle til mellemtrinnet i august – der
var argumenter oppe i forhold til at det ville være ødelæggende for hele den aldersblandede
tanke, da eleverne måske ”for hurtigt” kommer til at høre til på et bestemt klassetrin. Der var
bekymring for om rul en gang om året vil betyde at den bestående klassekultur på mellemtrinnet
kan fortsætte så stabilt med et stort rul som nu. Bestyrelsen ønsker, at man kan rulle to gange om
året – efter sommerferien og efter jul. Dette tages med tilbage i personalegruppen, som arbejder
videre med inputtet.
Bestyrelsen spurgte også ind til formuleringen omkring at blande posen på mellemtrinnet. Det var
tydeligt at det ikke ville være en god løsning at flytte rundt på mindre børnegrupper – for at
udligne børnetallet mellem de to klasser. Bestyrelsesmedlemmerne var meget opmærksomme på
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at det var vigtigt med information og åbenhed i forhold til forældregrupperne. Det vil give
usikkerhed for børnene.
Desuden blev der gjort opmærksom på at hvis klasserne skal blandes er det også vigtigt at
overveje de demografiske forhold – skal børnene bo i nærheden af hinanden eller ej? Hvilke
argumenter skal der være i forhold til at ryste posen.
4. Kommunens kvalitetsrapport for skoleåret 2014-15 - bestyrelsens udtalelse.
Rapporten er vedhæftet - Henry ridser hovedlinjer op - drøftelse og beslutning om udtalelse.
Bestyrelsen har taget kvalitetsrapporten til efterretning, men har ikke yderligere kommentarer.
5. Status på udviklingsprojekter - information og drøftelse.
Bestyrelsen havde besøg af politikkere i form af udvalgsformænd og næstformænd for Børn og
undervisning, Kultur og fritid samt Teknik og miljø (trafik og miljø kunne ikke være der på dagen,
men vil komme senere.). Vi havde gode småsnakke undervejs. De var glade for at komme herud –
og det er godt at få den direkte kontakt. Der skal sendes en opsamlende beskrivelse ind omkring
hvordan vi kan lave en lille fleksibel gruppe i Børnehaven for vuggestuebørn uden ombygning og
inden den ekstra budgettildeling. Efterfølgende har Henry og Linda haft møde i distrikt-forummet
med deltagelse af dagplejelederen, den nyansatte dagplejepædagog og sundhedsplejersken
omkring at sikre pladser i distriktet. Vi vil gerne sikre et pædagogisk godt tilbud og derfor snakker
vi om at en småbørnsgruppe for de 2-3 årige kunne være en oplagt mulighed.
Lasse vil her efterfølgende skrive ud til dem der var her – og sige tak for sidst, samt sørge for at
lave et opfølgende besøg – primært med fokus på trafik. Connie kunne supplere med at der havde
været kontakt til Trafik og miljø og Sydøstjyllands politi som fortæller at der vil komme en ny
vurdering af de trafikale forhold på Låsbyvej + at der vil blive iværksat trafikmålingerne i den
kommende fremtid. Connie vil også deltage i det kommende besøg fra lokalpolitikkerne.
Der er blevet rykket ved Trafik og miljø i forhold at få tegninger/beregninger til tunnelprojektet
gjort færdige, så de kan være med til budgettet i den kommende periode.
Rikke skal have fat i Michael fra Michaels skolemad – for at lave en aftale omkring en
prøveperiode på levering af mad – dette er dog ikke sket endnu.
6. Meddelelser + stort og småt.
Max fortæller at SFO’n har fået indrettet et kreativt rum ved siden af køkkenet, så børnene selv
kan blive mere selvkørende i forhold til at gå i gang med de kreative aktiviteter.
Der er blevet forsøgt feriepasning i vinterferien i Klub’n for både klub- og SFO-børn. Det var en
rigtig god oplevelse – og det sker igen i påskeferien.
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Morten fortæller at indskolingen har haft et projekt med Ude/Inde skole i 4 uger, hvilket har været
rigtig godt. Der har i dag været forældremøde samlet for de to klasser. Desuden gør vi klar til
skolefesten uge 14.
Jesper fortæller fra Klub’n, at nu er det forår – og udearealerne er kommet i spil med rundbold,
hvilket er en stor lettelse i forhold til pres på lokalerne.
I børnehaven er der påske-tema og der bliver klippet gækkebreve og sendt til bedsteforældrene.
Ledelsen fortæller om Pusterummet i Klub’n for børn der har det svært ved den længere skoledag,
hvor de kan være fra kl. 12.10
Desuden var der et suk i forhold mængden af rapporter, politikker og spørgeskemaer der skal
udfyldes for tiden
7. Evt.
Bestyrelsen behandlede en forældrehenvendelse. Bestyrelsens medlemmer havde ikke været
opmærksomme på at henvendelsen krævede et svar fra dem – de tænkte at det blot var til
information samt at sagen blev håndteret gennem skolen/Henry. Vi sørger for at der bliver givet
direkte besked.
OBS: Tjek op – har Borgerforeningerne brochurerne for Veng skole og børnehus til uddeling til
tilflyttere.
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