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Referat
Afbud fra Mette, Linda, Tanja, Connie, Max, Lasse og Jesper T.
Til stede: Christina, Morten, Lisbeth, Petsi, Ina, Rikke og Henry
0. Dialogmøderne med Undervisnings- og Børneudvalget
Ønske: Mere tid til drøftelse - for lidt dialog.
Bedre forberedelse - både fra udvalgets side og bestyrelsen.
Lidt mere målrettet de enkelte områder.
Måske melde temaer ud - 4 per år - og så holde mindre møder om disse.
Henry giver denne tilbagemelding til Annie Noes
1. Trafikpolitik - forslag vedhæftet - drøftelse og beslutning.
Enighed om, at ledelsens vedhæftede forslag er dækkende. Eventuelle justeringer kan komme til
løbende.
2. Madordning? Henry medbringer resultater fra rundspørge - drøftelse og beslutning
Der er mindst 100 uforbindende tilmeldinger til 2 dage om ugen med mad fra Michaels skolemad.
Rikke forhandler med ham om en prøveperiode på 8 uger, f. eks. fra påske eller hvornår det passer
dem.
3. Projekter og perspektiver - information, drøftelse og evt. beslutninger
- Vuggestuegruppe
Der er kommet rigtig meget gang i forarbejdet til dette, idet byrådet har fået øjnene op for den mere
fleksible mulighed, der ligge i at supplere dagplejen med vuggestuepladser.
Chefkonsulenten og bygningsafdelingen har været på besøg for at afdække, hvad der skal til at
bygningsmæssige ændringer.
Der forventes en beslutning - forhåbentlig positiv - på U&B-udvalgets møde i marts
- Samarbejde med Borgernes Hus
Med den nye kontraktstruktur for hallerne ser Henry gode muligheder for at intensivere samarbejdet
- og skolen vil gå aktivt ind som formidler for samarbejdet, også med de andre aktører omkring huset.
Helt konkret er det aftalt, at der skal forsøges etableret et partnerskab omkring forbedring af
stiforbindelsen langs boldbanerne
- Ombygninger på skolen
Plan om sammenbinding af børnehave og skole i stedet for at bygge nyt.
Bygningsfolkene vurderer, at pavillonerne fer af så god kvalitet, at det er bedre at renovere end at
bygge nyt.
Der skal dog sikres effektiv ventilation og affugtning.
- Tunnelprojekt

Foranlediget af et læserbrev har Plan- og miljøudvalgets formand bedt trafikafdelingen om at bidrage
med noget konkret inden næste budgetfase - altså inden maj måned.
- Trafik i øvrigt
Vi har haft møde med Jes Svidt fra busselskabet om en evt. buslomme foran skolen. Det ser han
ingen problemer i. Vi sætter den dog lige standby indtil en mulig afklaring af tunnelprojektet.
- Samarbejde med Stjærskolen?
Oplæg til, at der kan samarbejdes noget mere, f. eks. omkring feriepasning, måske aftenklub mm., så
det ikke bliver en slåskamp om skoledistrikt, der tegner billedet.
Lasse har haft kontakt med bestyrelsesformanden - vi samler op på dette snarest.
4. Stort og småt fra afdelingerne
Nytårstaler på mellemtrinnet - rigtig godt projekt, der har givet mange gode snakker derhjemme.
6. klasse forbereder skuespil til skolefesten, som i år planlægges at skulle være i Borgernes Hus.
Tema 1978.
Forberedelse til fastelavn i børnehaven - og ellers fortsat god stemning.
5. Evt.
Bestyrelsesmedlemmer, der ikke møder op. Hvornår skal der indkaldes suppleanter?
Vi drøfter det i forbindelse med det nyvalg der skal være her i april.
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