Referat af bestyrelsesmøde d. 13.11.18

1. Økonomi: Linda gennemgår budget for oktober 2018. Skolen ender i overskud.
Vi modtager en 3. års studerende i SFO’n og har derfor udgift til lønnet praktik og kommer derfor
ud med et lille minus her. Vi får overbelægning i vuggestuen. Børnehus ender i minus på grund af
langtidssygemeldinger. Vi får to nye børn indskrevet da huset der støder op til Børnehusets grund
er solgt til børnefamilie. Samlet set tyder det meget på at økonomien ender i balance.
2. Infohæfte: Vi har i ledelsesteamet drøftet hvor vidt det store arbejde med infohæftet (ca. 30
timer), er et arbejde der er godt givet ud.
Bestyrelsen kommer med udsagn:
Den er god at kigge i når man er i tvivl om noget. God for nye forældre. Rart hvis den udkommer
først i skoleåret. Rart når man er ny som forældre her på skolen. Der foreslås en light-udgave, med
kun de allervigtigste informationer. Næste år vil der sandsynligvis bruges mindre tid, da en del
informationer der er nye i år, vil kunne genbruges næste år. Stor enighed om at infohæftet er
vigtigt og en god ”velkommen tilbage”-information, så man lige kan opdatere sig på nyheder
umiddelbart efter at skoleåret er sat i gang. Lad ikke infohæftet vente på skemaer, dem finder
forældrene alligevel andre steder. Udgivelsestidspunktet skal være ved skolestart.

3. Evaluering af MinUddanelse, hvordan opleves det som forældre? Er der noget der kan gøres bedre?
- evaluering
Forældrene i skolen har forberedt sig på punktet siden sidst.
Funktionen omkring skole-hjem-samtaler virker umiddelbart udmærket. Det kan følge med til
overbygningsskolen.
Tidslinjen med læringsmål virker lidt uoverskuelig – og det giver ikke et overblik over eksempelvis
matematik for hele skoleåret. Der er dog høj grad af informationer i forhold til
undervisningsforløbene – og forhåbentlig kan lærerne bruge det som et godt forberedelses- og
planlægningsværktøj. Ønske at ugeplanen for eleverne kan komme til at være i MinUddannelse –
det synes forældrene ville give god mening. Forældre skal have en grund til at gå der ind – så
realistisk set vil forældrene nok primært komme der i forbindelse med samtalerne. Programmet
kan også rumme at eleverne selv tilgår og afleverer opgaver. Som forældre er det nemmest at tilgå
via et direkte link – der er mange klik til selv at finde elevplanen. Det ser ikke umiddelbart ud til at
være et program der udsender notifikationer – det ville være en god påmindelse at få. Kan det
udvikles?
Kunne der være valg i forhold til hvordan man ser de emner som eleverne gennemgår i klassen?
Kan det laves med en mere tydelig visning af tidslinjen?
Det er rart som forældre at kunne følge med i fraværskurven. Som forældre er man måske ikke helt
bevidst om hvor meget fraværende ens barn har været. Programmet må ikke blive en undskyldning
for ikke at snakke sammen.
I den nærmeste fremtid vil der i Skanderborg kommune blive udviklet et nyt spind til at beskrive
elevens alsidige udvikling med større mulighed for at vurdere elevens evne til at begå fejl og være i
læring.
Opfordring til at lærerne finder en rimelig ensartet udtryk og finder en god best practice. Det
behøver ikke nødvendigvis at være meget – men måske højere grad af ensartethed. Skal vi lave

nogle retningslinjer f.eks. i forhold til antallet af mål og tegn på læring?
Det er et særligt godt redskab for skoler med meget høj grad af digitalisering. I løbet af næste
skoleår er skolen blevet pålagt at opgradere på Access points og switches i kælderen. Lasse stiller
spørgsmål om vores linje ud af huset er god nok – kører vi stadig på vores Line of sight-forbindelse
eller er der mulighed for fibernet??
Bestyrelsen vil gerne tage punktet op igen.
4. Nyt fra afdelingerne:
Børnehuset: Der har lige været fernisering på udstillingen ”Under havets overflade”, forældrene
fortæller at det har været et godt projekt og at der i forhold til sidste år, har været mere viden i spil
blandt børnene.
SFO’n: Har traditionen tro afholdt halloween. Der var skummel mad og forskellige aktiviteter.
SFO’n vil stille op ved julemarkedet i Hårby. Der mangles flere frivillige til bemanding af
ansigtsmaling i tippi og mooncarbane.
Skolen: 5. klasse skal på lejr, der er snart juleemneuge, uge 49, som vi tænker som en fast tradition
fremover. For mange klasser har der været skole/hjem-samtaler.
Klub’n: Julemarked i Hårby: klub’n syr muleposer der kan sælges for 5,- (evt. med profilfolderen i?!
måske med et lille logo i hjørnet). Ellers sker der lidt forskelligt, hallen bruges flittigt, uge 47 er der
overnatning med grønne og blå.
Ledelsen arbejder lige nu med kontraktmål – særligt for Skanderborg kommune. Det er mål man
bliver evalueret på efter en periode. Der arbejdes på 5 mål:
 folkestyret/landsbyordningen i lokalsamfundet
 4skolesamarbejdet/overgangen til NES
 De styrkede læreplaner (børnehuset)
 Bæredygtige arbejdskulturer
 Samlet mål for hele landsbyordningen
5. Evt.
Tunnelprojektet, hvad sker der? Den bliver til noget. Lasse og Linda knokler på med det og prøver
at holde hele gruppen til ilden og prøver at planlægge ved hvert møde, hvad der skal ske
fremadrettet. Arbejdet med at få køb af jordstykket på plads er igang. Forsigtig optimisme. De
frivillige opgaver: stier fra tunnelen, infotavler, pladser i skoven m.m.
Skiltning ved Låsbyvej, der er hul igennem til skilteafdelingen, så vi kan få et skilt op ved vejen, hvis
vi selv betaler.

