Bestyrelsesmøde Veng skole & Børnehus
Onsdag den 11/10 – 2017 kl. 19.00-21.30.
Tilstede: Lasse, Christina, Helle, Kristina, Petsi, Rasmus, Rikke, Tom
Jesper, Morten, Pernille Henry, Linda (ref.)
Afbud fra Lisbeth
Dagsorden:
1) Status vedr. opslået lederstilling - info og drøftelse
Der har været 2 henvendelser vedr. besøg. Positivt med aktivitet på annoncen så tideligt i forløbet.
Bestyrelsen er tilfredse med det stillingsopslag der er blevet lavet – de synes det viser vores sted
på en god måde, og så vores ”ånd” skinner igennem.
2) Økonomi og personalesituation - info og drøftelse
Den planlagte afskedigelse er gennemført og vil få virkning nogle måneder ind i 2018. Der er ikke
meldt noget ud til børn og forældre endnu.
Henry fortalte om det vanskelige i at forudsige og styre skolen økonomi – denne gang med et
konkret eksempel fra inklusionspuljen: der er i den seneste tid flyttet 2 familier til området, hvor
børnene tidligere er blevet visiteret til specialtilbud. Denne udgift ender jo så hos os og trækkes af
vores budget. Vi er ikke blevet informeret om deres tilflytning – vi opdagede bare at pengene var
væk. Vi synes stadig der er en problematisk tildelingsmodel og bestyrelsen kan jo også se at det er
de samme penge der skal bruges til inklusionen, som forsvinder andre steder hen.
3) Børnetalsprognoser - hvordan ser de kommende årgange ud? - Info og drøftelse
I januar måned 2018 kommer vuggestuen op på 8 (måske 9 børn) hvilket er det antal vi har fået
lov til at tage ind. Henry har booket et møde med kommunens konsulent på området Torben
Steen, for at høre til mulighederne for udvidelse, da vi stadig kan se at der ikke er pladser til de 0-2
årige i området. Det har stor betydning for hvor børnene også ender med at gå i skole, hvor de
starter deres pasningstilbud. Hvis de ikke får plads her i området ender de typisk også i skole et
andet sted. Det er dog ikke helt slut med de små børneårgange endnu, men så meget desto mere
grund til at holde fast på dem vi kan.
4) stort og småt nyt fra afdelingerne.
- Kontoret roder med nyt program: Educa
- skolen har i denne uge Vengkøbing med madbilletter og borgerløn. Børnene går vildt op i det og
er blandet på kryds og tværs.
- vi har fået nye legestativer gratis fra en SFO i Aarhus der skulle lukke. De bliver stillet op på
børnehavens og SFO'ns legeplads.
5) evt
Der har været møde i gruppen omkring at trække flere børn til vuggestue/børnehaven. Vi har
snakket om et banner ved vejen - så man tydeligere kan se det, når man kører forbi på Låsbyvej.
Vi snakkede også om muligheden for at lave "larm" - kan der laves noget fælles-skabende. Kan det
være en festival (?) dag? Med loppemarked, sportsstævne - det er arbejdskrævende, og måske
ikke det første træk her og nu - men det kunne virkelig være fedt.
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Der kommer også til at kræve frivillige til tunnel-projektet.
- kan man lave noget for børnene? En halloween-aften, måske forlængelse af en feature-uge
næste år. Så er der noget for vores egne børn, men også for børnehaven og andre børn i
distriktet.
- vi kunne også prøve at øge kendskabet til vores sted gennem annoncer i Ugebladet (lig
Realskolen) - prøve det af i et år.
Hjemmesiden - skal der et "klistermærke" på siden med skolestart 4 gange om året.
Skal hjemmesiden drejes tydeligere mod helt nye "kunder" det er ikke vores egne forældre som
søger hjemmesiden.
Info: der har været møde i partnerskabet omkring tunnelprojektet. Der blev kort orienteret
omkring status på projektet. Tidshorisonten er 2018, da pengene er givet inden for det budgetår.
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