Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag den 29. september kl. 19.00 - 21.30
Til stede:
Forældrerepræsentanter: Tanja, Rikke, Mette, Christina, Lasse og Ina - afbud fra
Connie.
Henry tager kontakt til Søren, så vi kan få afdækket om der skal indkaldes en
suppleant.
Personale: Lisbeth, Jesper - afbud fra Morten og Max
Ledelse: Henry og Linda (referat).
Punkt 0.
Besparelser siden sidst: der har været afholdt et opfølgende møde med
repræsentanter Bestyrelsen (Lasse og Christina) og HIK81 (3 medlemmer), Henry fra
skolen og Søren Erik, der sidder i byrådet til hjælp af forståelse af de politiske
rammer - i en initiativgruppe, for at få afdækket hvilke muligheder der er for at
arbejde videre med de ideer der blev rullet ud i forbindelse med borgermødet.
Vigtigt at holde gryden i kog fra Borgermødet. Her handler det primært om:
- Nye lokaler til Børnehaven - Hvordan kommer vi videre i forhold til at sikre
børnehavens fremtid - med primært fokus på at sikre gode, tidssvarende og
fleksible bygninger
- Vuggestuepladser - her er det stadigt lidt uklart hvordan vi kommer videre med
pladserne. Initiativet til at spørge efter vuggestuepladser skal komme fra
bestyrelsen/forældrene.
- Borgernes hus, som en del af Landsbyordningen.
- Oprettelse af Støtteforening - primært til opgradering af de fysiske rammer. Der er
taget kontakt til Henrik Muller, som er formand for støtteforeningen i Hylke, som
godt vil komme og fortælle om deres arbejde - der følger en dato senere.
- Trafikforhold - genopfriskning af tunnelprojektet, genskabelse af en god solid sti
mellem Borgernes hus og skolens bygninger.
Søren Erik foreslår at initiativgruppen laver et forberedende arbejde vedr punkterne
- og indbyder udvalgsformændene for - Undervisning og Børn, - Miljø og plan, Kultur og sundhed, og fremlægger mulighederne. Første skridt er en stiftende
generalforsamling i støtteforening - formentlig i november.
Derudover er der vedtagne besparelser på klub og SFO-området, hvor tildelingen pr
barn falder. Samlet betyder det for os, at vi frem mod 2017, hvor det er fuldt
indfaset, skal spare omkring 300.000 kr./år - ud af et budget på omkring 2.100.000
kr, hvilket groft sagt betyder en stilling. Det først fald i tildelingerne sker fra
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sommerferien 2016. Det er vigtigt for os fremadrettet at opretholde et godt tilbud som både er attraktivt og trygt for børn og forældre.
Punkt 1.
Trafikpolitik - drøftelse af, hvad en sådan skal indeholde og bestyrelsens bidrag.
Evt.ved nedsættelse af arbejdsgruppe. Mulig skabelon vedhæftes.
Det er godt at høre hvad forældrene tænker er væsentligt:
- Fortsæt med at lave cykelprøver hvor betjenten kommer ud og tjekker cykler.
Cykelturerne i forbindelse med undervisningen, har også været godt.
- Fokus på de ventende børn ved vejen - huskere hjem til forældrene (det at begå
sig et sted hvor der ikke er gadelys). + gøre brug af de muligheder for at lære
noget om trafik, når vi er på tur.
- Overordnet fokus på trafiksikkerhed.
- Godt at cykelskuret er lagt ned mod sportspladsen. Fortsat fokus på
"infrastruktur": stier på eget området.
Punkt 2.
Lektier/hjemmearbejde/fordybelse - tiden til dette indgår jo nu i den almindelige,
obligatoriske skoletid. Vi vil gerne høre, hvordan I forældre kan forestille jer, at vi
bedst anvender den. Oplæg fra Linda og Henry - drøftelse.
Forældrene hører fra flere andre forældre, at forældrene nu ikke ved hvad der bliver
lavet - og hvordan børnene er med. Der er gode erfaringer med at give en
lektiemængde til ugen, med noget der skal nåes, og hvor det er ok at resten skal
laves hjemme - så det giver lidt pres til også at få noget fra hånden. Forældrene
efterspørger at der godt må være lidt lektier for - det spænder fra at være
frustrerende for forældrene at være sat ud af spillet, til andre forældre der synes det
er skønt. Der er lang tid til de første forældresamtaler - man kan godt som forældre
blive usikre på om ens barn er med. Kontakt omkring barnets udvikling bliver endnu
vigtigere. Vise-lektier virker som en god idé, men er ikke rigtig helt i brug endnu.
(lektierne er nok mere for forældrenes skyld end for børnenes - men også nogle
fokusområder: læsning, tabeller, engelsk mv.).
Det vil være godt med lidt arbejde hjemme - eksempelvis en side i matematikbogen
en gang om måneden. Det er ikke ønskeligt at det er en halv times arbejde, men
små 5-10 minutters input.
Forældrene udtrykte glæde for at de fagfaglige fag ligger om formiddagen og at
dagen slutter af med de mere kreative/bevægelsesmæssige fag.
Punkt 3.
Førstehjælp for elever, kunne det være en idé? Oplæg fra Rikke - drøftelse
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Rikke har fået en henvendelse fra en forældre, at Falck tilbyder på deres
hjemmeside, at der bliver tilbudt gratis førstehjælpskurser til børn - er det muligt at
lave et tema omkring det? Eller skal det bare være en tilfældig 'onsdag'? Bestyrelsen
opfordrer lærerne til at tage emnet op. Rikke sender linket videre.
Punkt 4.
Madordning - har vi en løs ende hængende der? Vi drøfter, om der skal arbejdes
videre med det, og om en arbejdsgruppe kan tage bolden
Mette har kontaktet kompetencecentret, men de producerer/leverer ikke skolemad
mere - det kan være det kommer igen.
Børnene efterspørger at få mad igen - og vil gerne have det. Michaels mad og vin i
Hørning ser ud til at kunne have et tilbud. Rikke (er arbejdsgruppen) og ringer og
spørger. Det er væsentligt at de udbydere vi finder også kan håndtere
betalingsdelen. Vi samler op på punktet til næste møde.
Punkt 5.
Stort og småt fra hverdagen
Punkt 6.
Evt. - intet at bemærke. Dog bliver der udsendt datoer for kommende møder med
referatet:
Datoforslag
Torsdag d. 5. nov. 2015
Mandag d. 7. dec. 2015
Tirsdag d. 26. jan. 2016
Onsdag d. 16. mar. 2016
Torsdag d. 5. maj 2016
Mandag d. 13. juni 2016
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