Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 19. marts 2019
kl. 17.00 – 19.00
Fraværende: René Andersen
DAGSORDEN
1.
Godkendelse af referat
2.
Godkendelse af dagsorden
3.
Trafikforhold ved børnehaven
- Nyt fra Dennis Mølholm
4.
Værdigrundlag for Årre Børnecenter

5.
Byens Rum
6.
Mål – og indholdsbeskrivelse SFO
- Gennemgang v/Mogens

7.
Byggeri
 Status.
 Walk and talk.

REFERAT
Godkendt
Godkendt
DH: der er lavet et hul ved træerne. Trafikforholdet laves endeligt færdig, når de nye byggegrunde er klar.
Ingen tidsplan på det.
TM: Har forældrerepræsentanterne ting, som skal bringes med i spil i forhold til vores møde.
KF: vigtigt at vi kommer i helikopter perspektiv.
Ingen navle pilleri.
TM: fremviste tegninger og skitser på Byens Rum.
MH gennemgik MIH for SFO. Tilføjet enkelte ting i MIH.
Kommentar til SFO en højere informationsniveau i forhold til aktiviteter, som foregår i SFO.
MH der arbejdes på, at infotavler kommer op snarest
muligt.
TM viste rundt og informerede omkring aflevering.
TM informerede omkring, at der er indgået en del kompromiser i forhold til byggeriet. Bl.a. er der fjernet midler til beplantning. Her er nu aftalt en ny plan fra kommunes gartner.

8.
Orientering fra:
Elevrådet
Medarbejdere

Ledere

Elevrådet deltog ikke i mødet.
AAL: Der er snart klar til at åbne biblioteket. Vi har haft
hjælp af damer, som har været her 3 gange.

LSJ: Martin er ved at tage buskørekort. Institutioner får
en uge ad gangen en bus.
Børnehaven har modtaget 80.000 kr., som skal anvendes på en cykelbane.
DGI kommer den 4. april, hvor der skal evalueres.

TM: Vi har haft vores superbruger på kursus i vores nye
kommunikationsplatform. Intra udgår til sommer.
Mandag kommer der besøg fra udvalget for børn og
læring, direktørerne, skolechef og dagtilbudschef.
Vores nye børnehaveklasselærer er startet.
Infomøde den 2. april for den kommende 0. klasse
Øvrige medlemmer af bestyrelsen
9.
Punkter til kommende møde
10.
Evt.

DH og LVM skal deltage i et møde i Ansager.
- Skolekørsel og økonomi er nogle af de emner,
som skal vendes.
Værdigrundlag
Intet

