12.oktober 2018

Referat af Bestyrelsesmøde
mandag den 1/10 2018 Kl. 19 – 21:30
Til stede: Rasmus, Maria, Kristina, Petsi, Stine, Morten, Pernille, Lisbeth
og Linda (ref.)
Afbud fra: Lasse, Helle Kruse, Tom, Jesper T, Helle L
John er indvarslet som suppleant, men vi har ikke hørt fra ham. Linda
prøver at ringe til ham.

1. Overordnet introduktion: Hvad er Bestyrelsens arbejde?
Fælles viden i forbindelse med indtræden af nye medlemmer.

Linda lavede en introduktion til hvordan vores bestyrelse er opbygget – som
en samlet bestyrelse, og med de fordele og udfordringer det kan give.
Desuden snakkede vi om tavshedspligt i forhold til hvad der bliver drøftet
på et bestyrelsesmøde, samt, at man ikke har lov til at referere hvad andre
har udtalt på et møde. Selvom man er medlem af bestyrelsen, så er man
kun en bestyrelses, når vi er samlet – altså forstået på den måde, at hvis
man får en henvendelse fra en anden forældre, så kan man uden for møde
ikke udtale sig som bestyrelse, men kan tilbyde at tage punktet med til
næste møde, så den samlede bestyrelse kan forholde sig til det.
Der har ikke været tradition for at afholde årsmøde i Veng. Det drøftede vi
som en fin mulighed for at inddrage de øvrige forældre i bestyrelsens
arbejde. Vi kunne godt tænke os at afholde et årsmøde med en kort
beretning fra bestyrelsen, men med en god foredragsholder som
trækplaster. Vi lægger hovederne i blød i forhold til hvem det kunne være –
en der kan appellere til både forældre til små og store børn.

2. Information om kommunens nyligt indgåede budget, samt

konsekvenser
- opsamling på vores indsendte kommentarer til handlekatalog.
Helt overordnet har det været et godt budgetforlig for børneområdet.
Der er ikke blevet foretaget besparelser i forhold til nogle af de områder,
som vi har foretaget indsigelser i forhold til. De generelle
effektiviseringskrav skal der dog stadig tages højde for. Der er givet en
stor pulje penge til skolernes bygninger på baggrund af den tidligere
foretaget SMAK-analyse. Det er stadig ikke meldt ud hvordan man får
adgang til pengene og hvilke kriterier de deles ud fra. Vi er selvfølgelig
opmærksomme.
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3. Arbejdet med visioner og værdier

- vi arbejder i ledelsen med en fuldkommen gennemskrivning af hele
vores grundlag, for at sikre den røde tråd.
Vi vil gerne bruge jer til at kvalificere denne proces, så vi løbende får
feed-back. Denne gang er det beskrivelsen af kerneopgaven, vi gerne vil
have lup på.
Kerneopgave for Veng Skole & Børnehus:
Vi driver vuggestue, børnehave, skole, SFO og klub i en lokal kontekst og efter gældende regler,
med fokus på læring der understøtter udviklingen af mennesker med mod på livet, som kan
”bære” sig selv og bidrage til fællesskabet.

Bestyrelsen studsede over begrebet livsduelige – måske er det kun et
ord der hører til i en pædagogisk kontekst.
Bestyrelsen havde følgende input: Livsduelige (gammeldags) og bære sig
selv – overlapper hinanden.
Alsidige kunne måske være en mulighed?
Livskraftige hele mennesker
Mennesker med mod på livet – og som kan bære sig selv.
Hele mennesker der kan bære sig selv
Bære uden anførelses-tegn
Livsduelige – rummer også læring.
Mangler læring? Det skal man jo i en skole/BH – to ben, der skal gå
sammen. (Viden) Kan dette skrives med?
Give dem lyst til at lære

4. Deltagelse i Design Julemarked i Hårby? Søndag den 2/12-18
Beskrivelse fra Helle Kruse: I år har vi endnu mere fokus på design og
kvalitet og håber på denne måde at kunne tiltrække den yngrere
(børnefamilie, eller kommende) generation.
I den forbindelse har jeg tænkt om man på en måde kunne gøre hele
Veng Skole og børnehus synlige, som god reklame for vores område.
Kunne man forestille sig at Petsi var med på ideen, og kunne få koret
eller andre musikalske elever til at synge/spille noget julemusik. Ikke
længe, men blot for at gøre julestemningen endnu bedre og så netop for
god reklame?
Det er vi umiddelbart interesserede i – men hvordan får vi det spredt
mere ud over dagen? Eller skal det kun være en enkelt sang fra
eleverne. Petsi er med på ideen.
Kan vi få eleverne til at lave nogle små (lækre) ting som vi kan give i
gave og som folk tager med hjem? Vi vil gerne være med, men vi lige få
den gode idé.
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5. Formalisering af samarbejdet mellem bestyrelserne på
basisskolerne samt NES
– oplæg ved Linda - hvad er det næste skridt?

Bestyrelsen vil stadig gerne have mere feed-back omkring eleverne fra
NES – hvilket også blevet givet videre da vi havde besøg fra NES’s
bestyrelse.
Status efter 6 måneder med overgangen fra basisskolerne – som tilgår
deres bestyrelse og bestyrelserne på basis-skolerne – det skal være en
generel opfølgning, som kunne give anledning til nogle lokale tiltag.
Vi kunne måske være med til at udarbejde nogle punkter, som vi gerne
vil høre mere om. Linda tager det med til de andre ledere.
Bestyrelsen bakker op omkring samarbejdet – og anerkender det store
arbejde der bliver lagt i 6. klasse.

6. MinUddannelse

- som punkt til november-mødet vil vi gerne have bestyrelsen til at
fortælle om egne (og eventuelt andres) oplevelse med MinUddannelse,
så lærerne kan få respons på deres arbejde, samt finde næste gode
skridt for samarbejdet i det digitale. Linda introducerer opgaven.
Vi tager det op næste gang – der er et helt konkret spørgsmål: kan man
få notifikationer fra minuddannelse? Pernille undersøger.

7. Nyt fra afdelingerne
SFO: Der er lavet en aktivitetsliste for det kommende halvår. Den
hænger på døren til køkkenet. Der er netop afsluttet tilmelding til
pasning i efterårsferien.
Skole: der skal være tema-uge i uge 41 med sundhed og motion.
Klub’n: Hallen er nu tilbage i fuld drift – der bliver spillet på livet løs, til
stor fornøjelse særligt for drengene. Tirsdag er blevet til en hyggedag,
hvor der bliver lavet lidt mad (af den overskydende frugt) og børnene
hjælper. Der er en del af de store børn der vælger Klub’n fra – de synes
umiddelbart at de små er for små. Der bliver undersøgt hvilke tiltag der
vil være attraktive for de store. Det vil være arbejdet for dem der er
grønne/blå nu, så de bliver fastholdt frem mod 5./6. klasse. – fortnite er
en ret stor konkurrent om eftermiddagen for tiden. 6.klasse har
muligheden for aftenklub i ungdomsskole-regi 2 aftener om ugen, hvilket
også bliver en konkurrent.
Børnehave/vuggestue: Der har været travlt pga sygdom, men vi kommer
godt igennem. Der er ved at blive forberedt kunstemne, som skal i gang
efter efterårsferien.
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8. Evt.
Opfordring fra bestyrelsen til at gøre noget ved skolegården
Status på tunnelprojekt: der er blevet gravet rør ned langs boldbanerne,
som skal føre slangerne med jordvarme ned til Borgernes Hus

Næste møde er torsdag den 13. november 2018 kl. 19.
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