15. december 2015

Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 7. december 2015
kl. 19.00-21.30
Tilstede: Lasse, Tanja, Rikke, Connie, Christina, Søren, Ina, Max, Henry og Linda (ref.)
Afbud fra Morten, Lisbeth, Jesper, Petsi, Mette
1. Kontrakt 2016 - information og drøftelse. Vi gennemlæste kontraktmålene og Henry forklarede
hvordan nogle mål på forhånd er formulerede fra direktionen, nogle mål helt – andre kun delvist
og endelig er der mål, som man selv formulerer fra bunden af.
Vi snakkede primært om mål F: At lære at lære/Visible Learning, hvor vi har forsøgt at sætte vores
tydelige pædagogiske præg samt forholde os kritisk. Herunder fik vi også en god snak om Min
uddannelse.
Mål G: Øget faglig og social trivsel er et mål som vi har formuleret helt fra bunden, ud fra de
udfordringer som vi umiddelbart står med.
2. Økonomistatus - information og drøftelse
Henry orienterede om planerne for hvilke initiativer der skal bringe vores økonomi tilbage på ret
kurs. Det drejer sig om effektiviseringer på fritidsdelen og besparelser i forhold til rengøringen.
3. Hvor langt er vi med de forskellige initiativer omkring fremtiden? Informationer, drøftelse og
beslutninger.
Næste skridt i processen er at indkalde til et møde i initiativgruppen, Christina og Lasse undersøger
om det kan blive på næste mandag.
- Første oplagte skridt til et samarbejde/partnerskab kunne omhandle en god sti til Bornernes Hus,
gerne kombineret med motionsredskaber langs stien.
- Lasse skal have indbudt udvalgsformændene til et møde her hos os først i det nye år – det vil han
gøre snarest.
- HIK81 har afholdt et møde der bl.a. omhandlede om Borgernes Hus skulle overgå til at være
skolehal. Christina deltog i mødet sammen med Esben og Hanne (HIK81) – og den vigtigste pointe
mener Christina er at få forventningsafklaret ambitionsniveauet for hallens fremtid. Punktet skal
tages op i initiativgruppen.
- Vi afventer også stadig et oplæg fra kommunens tekniske afdeling, der ville komme med et
udkast til hvordan vores eksisterende bygningsmasse kan udnyttes optimalt. Målet er at vi kan få
øremærket et beløb i budget 2017 til ombygningen.
- intet nyt omkring trafik-delen
- Rikke har lavet et godt forarbejde til en ansøgning til vuggestuepladser – den bliver arbejdet
færdig, og skal med på Børn- og unge udvalgets møde i januar.
4. Stort og småt fra afdelingerne:
SFO:
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- Max fortæller om den fælles fodboldturneringsdag, der var en stor succes
- Stig er sygemeldt frem til februar med en ny hofte
- Der bliver julehygget i SFO’n
Børnehaven:
- har afholdt bedsteforældre-dag
- skal i Den Gamle By i morgen, tirsdag
Klub’n:
- Er stadig plaget en del af bøvl omkring byggeri – primært mudder og særlig slemt hen ad stien til
Borgernes hus. Seneste melding fra håndværkerne er at de går i gang med at gøre noget ved stien
nu – og at den derfor måske bliver lukket i en periode. Der har været snak om hvordan de nye
udeområder skal indrettes.
Skolen:
- Juleklippedagene er blevet afholdt løbende rundt i klasserne, og der er ved at være pyntet flot
op.
- Juleafslutningen bliver i år afholdt på en anden måde end tidligere: torsdag den 17/12 går turen
til kirken og fredag den 18/12 holder vi juleafslutning her på skolen – men da skoledagen er meget
lang, har vi almindelige timer frem til kl. 11.15 – hvorefter vi går i gymnastiksalen med juletræ.
5. Evt
- Lasse har siden sidst kigget lidt på vores morgen-trafik-kaos. Der er lavet nogle tegninger, hvor en
del kan gøres ved optegning, men der er også en del at hente ved at omlægge parkeringspladsen
og busholdepladsen. Første trin i forhold til hvilken plan der skal vælges er at indbyde nogen fra
busselskabet til at vurdere vores forslag. Det vigtigste i forhold til vores indsats er at skabe det
bedste og mest sikre flow for børnene.
- Connie arbejder på et skriv til politiet omkring fartkontrol.
- Til dialogmødet på skoleområdet hvor Rikke, Henry og Linda deltog, blev der snakket om at spare
på skoleledelse, ved at sammenlægge skoleledelse på flere skoler: enten små skoler lagt sammen,
eller små skoler under en stor. Det blev også nævnt om aftenklubberne kan blive en del af SFO
eller klubber med fælles ledelse. Vi følger udviklingen – og hvilke udspil der kommer omkring
dette punkt.
- Der skal gennemføres en undersøgelse i forhold til madordningen på intra – Henry og Linda!
Til et af de kommende bestyrelsesmøder skal visionerne/værdigrundlaget gennemlæses og tages
op for en ajourføring – sikre den røde tråd.
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