Referat af møde i Veng Skole & Børnehus’ bestyrelse 27. september 2016
Til stede:
Forældrerepræsentanter Christina Nør Østbjerg, Kristina Blicher Damvad Mannemar, Tom Gajda,
Rikke Peters, Ina Andersen Ring, Lasse Damsø Pedersen, Helle Tang Jakobsen og Rasmus
Kierkegaard.
Personalerepræsentanter: Lisbeth Østergaard Jensen, Jesper Tranæs og Morten Haa Johansen
Skoleleder Henry Thomsen
Afbud fra: Petsi Friis Tvørfoss (forældre) og Linda Kolling Pedersen (pædagogisk leder)
Pernille Schougaard (personalerepræsentant) var ved en fejl ikke blevet inviteret.
1. Præsentationsrunde - og velkommen til nye medlemmer
2. Konstituering med formand, næstformand og "madmor".
Madmor: Kristina D og Petsi.
Formand: Lasse
Næstformand: Christina Ø
3. Mødedatoer
Bestyrelsens ordinære møder ligger
Mandag d. 21. november
Onsdag d. 18. januar 2017
Torsdag d. 9. marts 2017
Tirsdag d. 9. maj 2017
Mandag d. 12. juni 2017
4. Bestyrelsens opgaver: Formalia og "det der står med småt"
Bestyrelsen ønsker at tage værdi-grundlaget og dets udfoldelse i praksis op.
Startende med at man i personalegrupper og bestyrelse vurderer de nuværende værdier og
principper (Henry tager det med i personalegrupperne). Derefter et udvalgsarbejde og opsamling i
bestyrelsen - styrende frem mod en fælles aften for personale og bestyrelse. Det kan placeres 5.
april 2017 kl. 17-20, hvor hele personalet har afsat mødetid
De øvrige principper kan tages op efterhånden som de er relevante.
Forventninger i forhold til fremmøde:
Enighed om, at efter 2 gange uden afbud, vil man blive kontaktet for at høre, om der skal kaldes
suppleant ind.
Tavshedspligt: I det omfang, bestyrelsen informeres om personsager, har den tavshedspligt i
samme omfang som ansatte.
Henry uddelte den gældende forretningsorden - på næste møde drøftes evt. justeringer af den.
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5. Økonomi og personalesituation - en overordnet information og drøftelse
Henry redegjorde for, at vi gennem de sidste år løbende har skullet reducere i vores budgetter.
Det betyder lige nu, at vi er i gang med at afbetale en gæld - den var for 1 ½ år siden på en million
og nu er den ca. 600.000.
Jævnlige personale-nedskæringer har været fast på dagsordenen. Lige nu er der mulighed for lidt
ro på, idet de sidste afskedigelser har bragt vores personale ned på et omfang, som muliggør, at
der fortsat kan afbetales på gælden.
Budget 2017 vil blive præsenteret på januar-mødet til godkendelse.
6. Stort og småt fra afdelingerne,
I skole, SFO og klub er tingene primært præget af, at man stille og roligt har fået året rullet i gang.
Børnehaven er i særdeleshed præget af fokus på den nyoprettede vuggestuegruppe. Det er rigtig
spændende - lige nu er der 3 vuggestuebørn - det vil være vokset til 6 stk medio januar.
Er der fokus på børns sprogbrug? Ja, vi skal jævnligt have den snak, også på en måde, som
fremkalder empatien hos børnene: Hvad gør det ved dine kammerater, når du snakker grimt til
dem?. Vigtigt med kontakt mellem forældre og skole/sfo.
Opfordring til medarbejderne om at kalde på forældrenes opbakning - og til forældrene om også at
bruge de andre forældre.
7. Evt.
Ønske om at sikre en bedre netforbindelse. Hvordan kan vi presse på omkring det?
Ansættelsessamtaler vedr. lærer i morgen: Hvad skal vi som bestyrelse spørge ind til? Vigtigt med
forældresamarbejdet - og så ellers rigtig meget en føler på, om vedkommende kan passe godt til
vores sted.
Referent
Henry
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