Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 22. oktober 2019
kl. 17.00 – 19.00
Fraværende: Dennis Goren Stumpe, Thomas Nygaard, Rene Andersen
DAGSORDEN
REFERAT
1.
Godkendt dagsorden og referat.
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat

2.
Orientering om
 MEDs arbejde med værdigrundlaget.
 Emneuge/elevniveau. Walk and
talk, hvor vi ser elevproduktionerne.

Konstituering af bestyrelsen udsættes til næste møde,
idet bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig pga. manglende fremmøde.
MH informerede omkring processen i MED.
Værdiordene og beskrivelserne af værdiordene er sendt
til Ad libitium i forhold til frisen for Årre Børnecenter.
Walk and talk udsættes til næste gang i forhold til fremvisning af elevproduktioner som er udarbejdet i de 3
emnedage op til efterårsferien.
Indskolingen: malede sten og familier af træ til udstilling.
Mellemtrinnet: arbejdede med fingerstrik og maling af
bogstaver samt skyggemalerier med elever i forskellige
positioner.

3. Retningslinjer for elevaktiviteter
godkendes.
4.
Økonomi
5.
Åbningstider i Dagtilbud

6.
Tilbagemelding på uanmeldt tilsyn i
børnehaven
7.
Kommunal ordblindeindsats i Varde
Kommune.

Børnene i børnehaven arbejdede med begrebet fællesskab.
Udsat
MH gennemgik det forventede regnskab.
LSJ informerede omkring undersøgelse af ønskede åbningstider. Der ændres på åbningstiderne med virkning
fra 1.december. Forældre informeres med de nye åbningstider.
LSJ informerede omkring tilsynet. Børnehaven fik meget
fin tilbagemelding. Masser af ros. LSJ udarbejder et skriv
vedr. tilbagemeldingen, som godkendes af bestyrelsen.
TM orienterede omkring ordblindeindsats. Samtlige
medarbejdere skal have et kursusforløb vedr. ordblindeindsatsen.
Årre Børnecenter har ikke fået tildelt midler til at gennemføre og udvikle strategi og undervisningsforløb mål-

8.
Afkortning af skoledagen AKS
Hvordan sikrer vi kvalitetsløft i forhold
til afkortning af skoledagen?

9.
Byens Rum
10.
Orientering fra:
Medarbejdere

rettet ordblinde. TM har rettet henvendelse til forvaltningsniveauet vedr. problematikken.
TM redegjorde for kvalitetsløft i forhold til afkortning af
skoledagen.
Årre Børnecenter har valgt at der anvendes AKS timer
på fagene dansk og matematik. Der er mulighed for at
støtte i egen klasse men også mulighed for at indhente
en faglærer, så der kan oprettes holddannelse i fagene,
og dermed undervisningsdifferentiering i en kortere
periode ud fra et specifikt arbejdsområde.
Dette sikrer et kvalitetsløft for uanset hvor du er fagligt.
MH orienterede omkring beplantning af etape 1. Det
iværksættes inden for de næste 14 dage.
MKH: bussen blev ikke sparet væk. Bussen er til rådighed i uge 45 og de 4 første dage i uge 47.
AAL: implementering af aula er på vej. Der arbejdes
med anvendelsesstrategi i forhold til kommunikationsplatforme.

Ledelse:
Øvrige medlemmer af bestyrelsen

11.
Punkter til kommende møde
12.
Evt.

DMH orienterede omkring budgetbesparelse i Varde
kommune.
Bestyrelsen har deltaget på det første forældremøde på
alle klassetrin og dermed synliggjort fællesbestyrelsens
arbejde og de repræsentanter, der sidder i fællesbestyrelsen.
Årsmøde
Skiltning børnehave – den offentlige del
DMH deltager sammen en ikke navngivet medlem af
bestyrelsen på dialogmødet torsdag.
Forslag om at synliggøre den ros som børnehaven fik
efter det uanmeldte tilsyn.

