3. januar 2019
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 12/12-18

Til stede: forældrerepræsentanter: formand Lasse Damsø Pedersen, Rasmus Kierkegaard, Tom Gajda
Kristensen, Helle Lindahl Kruse, Stine Godsk Malmstrup, Maria Schnack Wolff, Petsi Friis Tvørfoss
Personalerepræsentanter: Pernille Schougaard, Morten Haa Johansen, Jesper Tranæs, Lisbeth Ø. Jensen
Ledelsesrepræsentanter: skoleleder Linda Kolling, Gitte Jakobsen (referent)
Afbud fra: Helle Tang Jakobsen, Kristina Mannemar, Helle Lambertsen

1. Orientering fra ledelsen
Invitation til nytårskur til bestyrelsen den 16/1, tilmelding den 9/1. Lasse, Linda og
Gitte er tilmeldt.
Kontraktmålene for det kommende år er godkendt.
Linda har valgt 5 mål ud.
-Bæredygtig ledelse. Udviklingsmål: Vi ønsker at udvikle en ledelseskultur med
Prioriteret tid til ”klog ledelse” og langtidsholdbare løsninger, som en basis for en
effektiv og tryg drift – med overskud og nærvær til ansatte, børn og forældre.
-Den styrkede pædagogisk læreplan –en anledning til refleksion.
Udviklingsmål: Vi ønsker at sætte gang i en kulturændring i vores børnehus Både børnehave og vuggestue skal på banen. Det afgørende skridt væk fra fokus
på aktiviteter og i retning af læringsmiljø og børns læring skal tages.
Arbejdet med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan skal kunne
mærkes hos børn og forældre, hvor en mere helhedsorienteret tilgang til børnenes
trivsel, læring, udvikling og dannelse, skal kunne opleves i hverdagen.
Fokus skal være på systematik og evaluering, der skal kvalificere praksis.
Efter en længere periode med fokus på stabilitet skal vi nu arbejde med en fornyelsesdiskurs, hvor vi har modet til at gøre tingene på nye måder.
-Vi står sammen om læring
4-skolesamarbejdet mellem Ejer Bavnehøjskolen, Veng Skole, Voerladegaard,
Niels Ebbesen skolen.
Udviklingsmål: Målet er, at de fire skoler nærmer sig en fælles tilgang til læring
på mellemtrinet med henblik på kvalificering af overgang fra basisskole til
Niels Ebbesen Skolen (NES) samt at skabe et endnu bedre læringsmiljø
for udskolingsårgangene.
-Fælles fokus på medbestemmelse
Udviklingsmål: Vi vil i 209 sætte et særligt spot på medbestemmelse bredt rundt i hele
vores organisation: børn og personale - men også i forhold til forældrene, og særligt med
fokus på bestyrelsen og deres arbejde. Vi tror på, at medbestemmelse løfter
motivationen og lysten til aktiv deltagelse, hvilket spiller godt sammen med vores
overordnede kerneopgave-som kan bidrage til, at vores samlede tilbud levere høj
kvalitet.
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-Landsbysamarbejdet i distriktet ved Veng Skole og Børnehus
-Udviklingsmål: Målet er at forsætte landsbysamarbejdet og finde en mere
formaliseret form til samarbejdet, som betyder, at flere kan bidrage til at skabe
det lokalsamfund, de ønsker.
I forhold til det sidste udviklingsmål blev der afholdt stormødet den 4/12, det gik godt.
Der mødte ca.75 mennesker mødt op.
Det næste møde i Landsbysamarbejdet er den 10/1.
Julemarkedet i Hårby, en positiv oplevelse. Vi gentager det næste år.
2. Økonomi – årsafslutning og budget 2019
Helle er ved at afslutte lønregnskabet, Samlet set kommer vi ud af 2018 med et lille overskud.
I 2019 får vi 11 elever mindre.
3.

Punkt vedr. fødselsdagsskriv til børnehavebørn v./Stine

Vi sender (som institution) en anbefaling om, hvordan og hvem, man inviterer til private fødselsdage. Det er rigtig
fornuftigt. Vi (som institution) opfordrer til at invitere hele grupper (dyr eller himmelelementer) eller et bestemt køn.
Jeg foreslår, vi nøjes med at anbefale at invitere hele grupper.
Vi skriver: Vælger I at invitere hjem til fødselsdag, vil vi anbefale jer at overveje følgende - Inviter i grupper – så det
er til at gennemskue for børnene hvem der skal med. Det kunne være alle drengene, alle pigerne eller dem man er i
gruppe med: egern, dino eller ugler. På den måde er vi med til at give børnene muligheder for at styrke deres
relationer i en anden ramme. (se vedhæftede bilag)

Bestyrelsen blev enig om at vi vender rundt på formuleringen i opfordringen, så vi ikke
fremstår som et sted der går ind for kønsopdeling – og sender det nye skriv ud.
4. Orientering vedr. høring ved røgfri arbejdstid/skoletid
LMU har skullet indgive høringssvar – orientering herom.
Vi har drøftet dette i MED-udvalget, og vælger at tilslutte os LMU’s høringssvar.
Vi afventer kommunens udspil.
5. Årsmøde – Ideer til foredragsholder
Vi har tidligere drøftet, at vi ville kombinere årsberetningen fra bestyrelsen med en oplægsholder, som kunne være
relevant for mange forældre bredt for hele institutionen – men hvem kan det være?

Alle er enige om, at emnet skal være digital dannelse. Både i forhold til måde vi voksne og
børnene kommunikerer og bruger de sociale medier på. Men også i forhold til måden det kan
bruges i læring.
6. Nyt fra afdelingerne
Skolen: alt vel, vi har lige haft en god jule emneuge. Der er ved at blive afholdt samtaler.
MIDT’N prøver indskolings-cafe-samtaleformen af i samarbejdet med klubben. Det har været
en god måde at få klubvoksne med til samtalerne.
SFO: har gang i julegaver og har høj julestemning.
Klubben: Har haft overnatning for børnene i MIDT’N, det gik godt. Som et nyt klub tiltag
bidrager klubben med et lille skuespil til skolens juleafslutning.
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Børnehuset: Det går godt, vi har mere ro på dagligdagen. I vuggestuen siger vi farvel til lærke
og Velkommen til Dorte.
7.

Evt.
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