Referat af bestyrelsesmøde onsdag 25.05.16 kl. 19.00-21.30
Referent: Linda Kolling
Efter udsendelsen af dagsorden er det blevet aktuelt også at høre bestyrelsens mening i forhold til hvordan
forholder bestyrelsen sig til hjemmearbejde/lektier? Dette indskydes derfor som punkt 0:

Pkt. 0:
I det kommende skoleår planlægger vi, at fordybelse bliver en integreret del af undervisningen og i
sammenhæng med de faglige timer – og dermed ikke som en selvstændig blok.
På lærerværelset spænder holdningerne omkring lektier fra lærere der synes at elevernes dage i skolen er
rigeligt lange, og dermed ikke skal have lektier for – til lærere der synes, at vi spiller os en vigtig
samarbejdsparter af hænde, ved ikke at inddrage forældrene aktivt i forhold barnets arbejde. Vi vil derfor
gerne have bestyrelsens mening.
Bestyrelsen tilkendegiver, at de gerne vil kunne følge lidt med i arbejdet – og elevens niveau. I forhold til
dette vil bestyrelsen opfordre til, at eleverne får nogle opgaver med hjem, som ikke er dag-til-dag lektier,
men nærmere opgaver med lidt længere afleveringsfrist (14 dage – 1 måned). Selvfølgelig skal der tages
hensyn til det enkelte barn.
Læsetræning kan stadig med fordel foregå hjemme.

Pkt. 1. Struktur og pædagogik - endelig indstilling. Information, drøftelse og beslutning.
Til jeres orientering er det, efter mange og meget grundige drøftelser i personale og ledelse, endt med, at vi
- ikke ændrer på rammerne for rul, hverken fra børnehave til skolen, fra indskoling til mellemtrin eller
internt i klasserne.
- ikke ryster posen mellem de to mellemtrinsklasser, men tilpasser lokaler og ressourcer til de aktuelle
klassestørrelser
- styrker det tætte samarbejde i indskolingen, så man fremover ruller ind i indskolingen - ikke i iA eller iB.
Vi har været igennem en lang og grundig debat, men ender med at beslutte, at der vil være for store
ulemper ved at afskaffe rullet: og at vi fortsætter med at rulle som ind til nu. Det får os dog til at få fokus på
hvordan/hvornår i forhold til procedure omkring rul.
Efter sommerferien kommer det ikke til at hedder IA og IB mere – men derimod indskolingen. Det er en
naturlig følge af børnetallet i indskolingen, som efter sommerferien kommer til samlet at ligge på omkring
50 børn. Det betyder, at vi fremadrettet kan lave andre dispositioner i forhold til hvordan vi lader eleverne
rykke til mellemtrinnet – og dermed udjævne forskellene. Det betyder, at vi ikke vælger at ryste posen
mellem klasserne på mellemtrinnet.
Vi skal sikre os at der sker en grundig udmelding til forældrene.

Pkt. 2. Antimobbestrategi - drøftelse og beslutning
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Forslag vedhæftet.
Efter et par afklarende spørgsmål bliver strategien vedtaget som den er – og fortsætter nu til
personalemøderne, så vi er sikre på at den er godt kendt af alle personaler.
Pkt. 3. Morgenåbning - kan den fremover ligge ét sted? Drøftelse og beslutning
Vi har gode erfaringer med at åbne fælles i ferierne – det er en god udnyttelse af ressourcerne. Det kan
virker som et stort forbrug af personaletimer, at der nogle morgener kan være 1 voksen til 5-6 børn – og
det både i SFO og børnehave.
Bestyrelsen udtaler at:
Det er vigtigt at det bliver i børnehaven – særligt hensyn til de mindste børn. Situationen vil igen være helt
anderledes i forhold til bemandingen i fald vi får lov til at oprette vuggestuepladser.
Opfordring til afprøvning med efterfølgende evaluering.
Ledelsen vil regne på hvad besparelsen reelt vil kunne blive – inden den endelige beslutning omkring
afprøvning vedtages.
4. Midtvejs-bestyrelsesvalg. Drøftelse.
Drøftelse af, hvem der er på valg, og hvem der modtager genvalg.
På valg er Mette, Rikke, Lasse og Tanja
Der bliver valghandling umiddelbart efter sommerferien.
Tanja vil gerne skiftes ud.
Rikke vil gerne tilbyde genvalg.
Mette og Lasse overvejer lige en ekstra gang.
Søren stopper sandsynligvis også i bestyrelsen, da han jo ikke længere vil have børn på skolen – og da det er
uden for almindelig valg, så indkalder vi en af suppleanterne.
Lad os holde et bestyrelsesmøde umiddelbart efter sommerferien – hvor vi kan få den endelige afklaring,
samt planlægge hvordan valghandlingen skal foregå.
Pkt. 5. Økonomi og personalesituation. Information og drøftelse
Lukket punkt. Der følger officiel information til alle op til sommerferien
Pkt. 6. Nyt omkring vuggestue, tunnelprojekt, Borgernes Hus, sti mm. Information og drøftelse.
Der skal være møde i Børn- og unge udvalget den 2/6, hvor der bliver besluttet om vi kan få lov at starte en
lille vuggestuegruppe op. Vi har fundet pengene til at vi selv kan gen-etablere puslerummet, og vi tror
meget på at det kan lykkes.
Børnehavens personale skal have p-weekend den kommende fredag/lørdag og vil her snakke om struktur
og praktiske forhold i forhold til opstart.
Vi er klar til at modtage børn når – og hvis beslutningen bliver truffet. Det vil selvfølgelig betyde at vi skal
have ændret vores informationsmateriale – og have udsendt omtale og reklamer.
Tunnel-projektet
Der har været et lille møde i forretningsudvalget, som skulle sikre at de lokale politikkere er informeret
omkring projektet – og opmærksomme på at vi stadig er meget interesseret i det. Projektet er under
budgetforhandlingerne – og vi håber det kommer med videre.
Desuden kan vi informere om at Henry har afholdt møde med idrætskoordinator: Lars Jørgensen og det er
blevet aftalt der bliver etableret en ny sti, som bliver gjort bredere og med fald, så vandet kan løbe af. Når
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den nye sti er etableret er det oplagt at vi indgår et samarbejde med HIK omkring etableringen af
motionsredskaber langs stien.
Pkt. 7. Stort og småt samt meddelelser
Herunder
- Tilbagemelding fra dialogmøde: Der blev aflagt beretning fra dialogmøderne på hhv skole og
daginstitutions området.
- Kulturhatten: En samlet kultureftermiddag/aften der skal være i Borgernes hus den 16/9 fra kl. 16.30
Skolens andel forventes at blive et stort fælles skolekor – og forhåbentlig med musik fra de lokale der låner
musiklokalet.
Fra afdelingerne:
Skolen har haft street-uge hvor vi var heldige med vejret – og skolen er blevet udsmykket. Desuden er der
gang i næste års planlægning.
Børnehaven har haft nogle dage i skoven, da der er blevet lavet kloak med opgravning på legepladsen.
Derudover er der en langvarig indsats omkring relationer – med legegrupper, som åbner op for flere og
mere mangfoldige relationer.
Pkt. 8. Evt.
Lasse har haft kontakt til den forældre der havde kontaktet bestyrelsen. Det bliver præciseret at
bestyrelsen ikke går ind i forhold til sager omkring enkelte børn.
Vi havde planlagt et bestyrelsesmøde mandag den 13. juni – vi vælger at flytte det til starten af august:
torsdag den 11/8-16
Vi afholder bestyrelsesvalget tirsdag den 30/8-16 kl. 17-18
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