Referat bestyrelsesmøde Veng skole og Børnehus
onsdag den 18.01.2017 kl. 19.00-21.30.
Fremmødte: Petsi, Rikke, Christina, Rasmus, Kristina
Lisbeth, Morten, Pernille, Henry og Linda (ref.)
Afbud fra: Ina, Helle, Tom, Jesper
Dagsorden:
1. Kommunal kostordning i børnehaven? Den vejledende afstemning udløber tirsdag, og på baggrund af
denne og vores øvrige overvejelser skal vi lave vores indstilling. Information, drøftelse og beslutning.
Afstemningen kom ud med et meget lavt antal besvarelser. Desuden er der blevet undersøgt, at vi ikke må
lave mad i vores køkken som det er nu, og efter at have rådført os med Ejerbavnehøj skolen er skønnet, at
det vil koste ca ½ million.
På denne baggrund beslutter bestyrelsen, at børnehave/vuggestue skal fortsætte vores nuværende
kostordning, hvor der ikke er fælles madlavning i dagsinstitutionen.
2. Økonomi - regnskab 2016 og budget 2017. Information, drøftelse og beslutning.
Henry fremlægger og redegør for regnskab 2016 og forventet budget 2017.
Tildelingerne er børnetalsafhængige og da vi i disse år har faldende børnetal, hvor der er store årgange der
går ud af skolen og små årgange der kommer ind (den tendens som børnehaven var igennem for et par år
siden). Det samlede budget for det indeværende år er lige knap en million mindre end i budgetår 2016.
Bestyrelsen spurgte ind til hvilke konsekvenser besparelserne for det kommende år vil få for børnene,
herunder om hvilken smertegrænse der er for at kvaliteten kan bevares.
Budgettet blev godtaget – men med let frustreret hovedrysten.
3. Status omkring børnetal - herunder indsatser for at tiltrække flere børn. Information og drøftelse.
Vi kan stadig konstatere at der er børn på 0-2 års området der ikke kan blive passet inden for vores
skoledistrikt – det har en stor betydning for hvor mange børn der ender med at komme til skoleindskrivning
her.
4. Antimobbestrategi. Den udarbejdede strategi er godkendt i MED-udvalget. Drøftelse og beslutning
Vedtaget uden bemærkninger – der skal være en høj inddragelse af børnene efterfølgende.

5. PLOV-handleplan. Handleplan i tilfælde af skoleskyderier og. lign. Drøftelse og beslutning
Vedtaget uden bemærkninger – dette skal være en handleplan hvor eleverne ikke bliver inddraget. Det skal
ikke skabe unødig tryghed.
6. Stort og småt - nyt fra afdelingerne
Børnehave/vuggestue: Går godt med den nye ansatte Sus i vuggestuen. I børnehaven er der pædagogstuderende, som skal være hos os i et halvt år.
I skolen har 6. klasse haft audition til skuespillet. Vi arbejder os frem mod uge 6, hvor vi skal have featureuge med Star Wars. Desuden er der to lærerstuderende der er tilknyttet indskolingen.
SFO/Klub: Klub’n har pædagogisk assistent studerende. Afprøver aftenåbent om onsdagen med start i dag.

Søballevej 2 • 8660 Skanderborg • 87 94 22 50 • www.vengskolebornehus.dk

7. Evt.
Kunne det evt være at menighedsrådet vil betale for bussen til kirken? Det er brugt mange andre steder.
Er det blevet en tendens at der er flere børn der holder en fri-dag efter skolereformen? Det ser vi ikke, men
hvor der tidligere var mulighed for at få en tandlæge- eller lægetid efter skoletid, så har børnene så sent fri
nu, at der ofte er behov for at tage barnet fri for at kunne det.
Indskolingens forældreråd skal have hyggeaften på fredag og der er 80 tilmeldte, hvilket er meget positivt.
Opfordring til at der skal komme en runde mere med skolemad – det er dejligt synes både børn og
forældre.

Næste møde:
- punkt vedr information om børnetal
- info om samarbejdsaftalen med NES
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