Referat bestyrelsesmøde
Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.00 - 21.30
Tilstede: Lasse, Tanja, Rikke, Connie, Max, Lisbeth, Morten, Henry og Linda (ref.)
Afbud fra: Petsi, Christina, Mette, Ina, Søren, Jesper
Referat
1. Økonomi - status for indeværende år og budget 2016. Info ved Henry - drøftelse
Vi er i gang med at afbetale på vores gæld, der er opstået i 2013 - desværre afdrager vi ikke så meget som
det ville være hensigtsmæssigt, og derfor må vi se på vores forbrug. Ledelsesgruppen kigger lige nu på
mulige reduceringer i timer og personale og har haft det på som punkt i MED-udvalget i mandags.
2. Initiativer til bevarelse og udvikling, herunder støtteforening. Status fra arbejdsgruppen - drøftelse og
evt. beslutninger. I mandags var Henrik Müller fra Hylke på besøg for at give os sparring på den videre
proces ud fra de erfaringer de har haft omkring etablering af borgerhus og nybygning af skole. Han sagde
klart at det han ikke ville råde os til, var at lave en stiftende generalforsamling - han synes i stedet vi skulle
lave et idé-møde hvor der kunne genereres arbejdsopgaver, som folk konkret kunne engagere sig i.
Vi har fundet ud af at bestyrelsen i Herskind for nyligt har skrevet og indsendt (vi ved ikke til hvem) en
ansøgning om vuggestuepladser - den vej vil vi også prøve at gå. Ledelsen indsamler oplysninger om hvilke
børn der har pasning udenfor området - og der bliver nedsat en arbejdsgruppe (Rikke er tovholder - og
derudover bidrager Lasse, Tanja, Connie - og Christina?)
I forhold til om Borgernes hus skal gøres til skolehal skal HIK81 holde møde med bl.a. DGI - her skal der også
deltage en repræsentant fra bestyrelsen - Christina har på forhånd meddelt at hun gerne vil deltage (det er
den 17/11).
Vi har haft besøg af en repræsentant fra et modulbyggeri som er kommet med et tilbud på et komplet nyt
byggeri. Det anløber omkring 4.6 millioner - men han opfordrede os faktisk til måske til at renovere det
eksisterende byggeri, da han faktisk ikke synes det var så ringe.
Desuden har vores samarbejdspartner på kommunens teknik og miljø Ernst Bager også været her sammen
med en teknisk tegner, for at kigge på mulighederne i vores eksisterende bygningsmasse - de kommer også
med et forslag til hvad en eventuel ombygning kunne være (i sammen omgang har vi igen skubbet på i
trafik-afdelingen, for at gøre noget ved vores trafik-situation). Begge dele skal vendes på et møde med de
tre udvalgsformænd (børn og undervisning, miljø og teknik samt kultur og fritid). Mødet skal nok
planlægges til at ligge i starten af det nye år - når vi har lidt mere konkret, kontakter Lasse dem, så de kan få
det i kalenderen.

3. Tilbagemelding fra dialogmødet. Et møde på Skanderborghus den 4/11 for Daginstitutionsområdet.
Herfra deltog Mette, Christina og Linda. Der blev fremlagt kommunens nyeste fokus: At lære at lære, som
forventes at blive tegnet kontrakt om inden juleferien. Det er altid spændende at møde de andre
bestyrelser. Der er dialog for skoleområdet den 17/11. Indtil nu deltager Rikke

4. Forældre og trafiksikkerhed. Hvorledes kan vi skabe et mere trygt miljø for børnene, som færdes omkring
parkeringspladsen ved skolen. Kan vi som bestyrelse gøre en indsats, der kan "hjælpe" forældrene til at
være et godt forbillede i trafikken? (Jeg tænker her på det kaos, der ofte hersker på parkeringspladsen om
morgenen). (Connie) Kommer man som forældre og skal aflevere efter kl. 7.35 om morgenen, så er det
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rigtig vildt at være barn. Det er forældrene vi skal have opdraget til gå foran med det gode eksempel, men
det kan også være en mulighed at skille trafikken mere ad - og måske styre at børnene kun går ind ad
indgangen ved skolegården. Lasse prøver at lave et skitseforslag til hvordan man kunne gøre.
Parkeringspladsen ved Borgernes hus kunne også blive der bussen satte børnene af - så et af de første
opgaver der kunne ligge for partnerskabsgruppen, kunne blive en god bred sti, med belysning og aktiviteter
undervejs. Den ville under alle omstændigheder kunne binde vores bygninger bedre sammen - også selv om
tunnelprojektet skulle blive en realitet.
Desuden snakkede bestyrelsen om en henvendelse til politiet og kommunen for at få fart-kontrol uden for
skolen - og eventuelt en udvidelse af 70-km's-fartzonen fra Hårby. Connie er tovholder på et skriv.
Ind til noget mere omfattende kunne blive sat i værk, så laver bestyrelsen en skriftlig henvendelse til
forældrene om at tænke sig om. Tanja laver et "tænk-jer-om-opslag" på opslagstavlen på intra.
5. Overgang fra indskoling til mellemtrin. Forældreinddragelse og information. Drøftelse. (Connie)
Connie har netop oplevet det nu - og er enig i at det giver nogle udfordringer. Den umiddelbare
tilbagemelding er at der skal være større information til forældrene allerede i indskolingen - bl.a. omkring
overgangen fra sol-> måne og måne -> stjerne. Forældrene oplever ikke at lærerne kontakter dem omkring
rul - forældrene skal selv være opsøgende. Kan der laves en bedre plan for rul. Eksempelvis ved rul efter
efterårsferien - ved man ikke allerede det ved sommerferien? Kan forældrene ikke blive inddraget noget
før. Infomødet på mellemtrinnet var godt, men havde ligget bedre 4 uger før - end 4 uger efter. Det er
fornemmelsen at lærerne og skolen har styr på det, men man glemmer at der hele tiden kommer nye
forældre. Børnene var trygge, men forældrene var ikke. Kunne det være et informationsmateriale der bliver
udleveret fast til forældrene (en A4-folder til forældrene med praktiske informationer: ikke garderobeplads,
anden type hjemmearbejde, mulighed for at medbringe eget device - til gennemlæsning i bestyrelsen inden
udsendelsen)? Kunne det være et helt fast årshjul - hvor det er tydeligt hvornår det bliver besluttet hvem
der skal rulle - hvornår skal forældrene kontaktes - gør processen mere tydelig for forældrene -> faste
procedurer.
5b indskudt: Rikke har haft kontakt til Michaels mad - han kan levere her for 25,-/dag inkl. levering. De kan
varetage betalingen. Der skal minimum være 100 kuverter pr gang. Henry og Linda sørger for at der bliver
lavet en spørgeskema-undersøgelse på intra, for at afdække interessen. Vi skal spørge til antal dage om
ugen: 1 eller 2 dage. Det kan komme i en 8 ugers prøveperiode.
5c indskudt: Trivselsmåling. I aprilmåned blev der lavet trivselsmåling på alle landet skoler for 4. - 9. kl. dvs
vores 4.-6. kl. har deltaget. Vi har tidligere i bestyrelsen kigget på tallene, men vi kunne kun trække meget
sporadiske data. Nu har Ugebrevet A4 gjort dataene tilgængelige på et interaktivt kort. Vi er ikke
umiddelbart tilfredse med vores samlede score. Vi har tidligere arbejdet med skolens resultater sammen
med personalegruppen, og har stadig fokus på flere områder. Det er egentlig ikke noget nyt i tallene - det
er bare nyt at sammentællingen er blevet offentlig.
I det kommende år bliver en trivselsindsats en del af kontraktmålene – så der bliver holdt øget fokus på
området.
6. Stort og småt fra afdelingerne.
I Børnehaven er der kunstemne med fernisering fredag den 13/11. Der er også deltagelse af dagplejen.
Gennemsnitsalderen i Børnehaven er meget lav - der skal afleveres meget få børn inden for det kommende
år - men til gengæld er der basis for stigende børnetal.
Der er i dag foretaget Brandsyn i både børnehave og skole - uden bemærkninger.
Mellemtrinnet har i den seneste periode arbejdet med et stort emne om Børnebyen.
Der bliver lige nu foretaget frivillige nationale test i dansk og matematik på rigtig mange klassetrin. Det er
et arbejdsredskab for lærerne så de kan planlægge frem mod de obligatoriske test - samt træning i den
type testning for eleverne.
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SFO'n har haft en lille udflugt til Bjedstrup - og der har også været på besøg den anden vej. Der var en god
efterårsferie - men der dukkede en del færre børn op end hvad der var tilmeldt. Måske kunne der ugen op
til ferien laves en opfølgende henvendelse til de forældre der har tilmeldt, er der ændringer til jeres
pasningsbehov i ferien. Vi vil hellere have en lidt sen udmelding om at barnet ikke kommer alligevel - end at
vi først opdager det på dagen.
Der er blevet holdt halloween og der bliver lavet en fodboldturnering med SFO og klub, når lærerne skal på
eftermiddagskursus den 17/11.
7. Evt.
Søren vil gerne stille sin plads til rådighed i bestyrelsen, da han jo haft svært ved at deltage til møderne. Vi
tager kontakt til den første suppleant, for at supplere bestyrelsen med arbejdskraft.
Næste møde er den 7. december.
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