Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 8. januar 2019
kl. 17.00 – 19.00
Fraværende:
DAGSORDEN
1.
Godkendelse af referat
2.
Godkendelse af dagsorden
3.
Orientering om tilsyn i børnehaven.

4.
Evaluering af skolefesten

5.
God mad i skoledelen.

6.
Antimobbestrategiplan
7.
Byggeri
 Status
8.
Orientering fra:
Elevrådet

Medarbejdere

REFERAT
Godkendt
Godkendt
LSJ orienterede omkring tilsynet i børnehaven. En konsulent observerede generelt 1 time i børnehaven, hvorefter der blev afholdt møde med AMR, forældrerepræsentant og ledelse. Herefter blev der udarbejdet en tilsynsrapport. Sammenfatning: Ingen bemærkninger. En
meget tilfredsstillinde tilbagemelding fra konsulenten.
Generelt: En god fest med gode kulisser ved den nye
scenen. Godt at pølseboden blev flyttet ind i madkundskab.
Godt at alle eleverne kunne være på scenen til den fælles afslutning.
Elever har meldt tilbage, at de synes deres fest er for
kort.
Blive mere skarpe på tiden.
Positivt at der kom så mange og så børnehaven.
TM orienterede omkring madordningen. FB skal tage
stilling til, om ordeningen skal udvides til 2 gange om
ugen i en forsøgsordning. FB vedtog at prøve forsøgsordningen og herefter evaluere.
FB vedtog at fastholde den eksisterende antimobbestrategiplan.
Walk and talk hvor diverse problematikker blev vendt.
Elevrådet:
 Der er udarbejdet et nyt skema til multibanen.
 Meget støj fra byggeriet.
 Taxa og buskørsel ønskes forbedret.
 Busskur og cykelskur blev vendt på mødet.
 Vi har nu en sort kurv til fundne bolde i SFO. Så
kan man aflevere bolde i den, hvis man finder
nogen.
 Dødboldregler til samlingssalen skal udarbejdes i
elevrådet.

Ledelsen kunne informere elevrådet om, at busskur og
cykelskur bliver nyetableret.

Ledere

Øvrige medlemmer af bestyrelsen

Ledelse
 Der arbejdes med struktur i børnehaven.
 Mht. arbejdet med værdigrundlaget har TM kontaktet Marianne Okholm. Metoden kunne være
et åbent bestyrelsesmøde for alle forældre, hvor
Marianne Okholm vil stå for mødet
 Der er søgt om midler til mooncar til børnehaven. Frugtordningen i børnehaven blev vendt TO
vil informere alle forældre omkring en ny betalingsaftale
Medarbejdere
 Fra uge 3 og ind til uge 7 er der læsebånd. Der er
etableret grupper, som etableret ud fra den læsestandard hver enkel elev har. Det foregår i 3.
lektion.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer





9.
Punkter til kommende møde
10.
Evt.

Kathrine og Rikke deltager i ansættelsesudvalget.
Formanden orienterede omkring trafiksituationen ved børnehaven. Formanden kontakter
kommunen vedr. forholdene.
Formanden orienterede omkring dialogmødet
med politikerne.

Principper
Værdigrundlag
Trafikforhold ved børnehaven
Valg til elevrådet
Spørgsmål om der skal udarbejdes principper for dette.
Det klares fint på klasseniveau uden principper.

