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Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2020
kl. 17.00 – 19.00
Deltager: Helle Billeskov Kragh, Dennis Goren Stumpe, Rene Andersen, Sten Hesselholdt, Lene
Vodder Madsen, Anders Thorlund Jepsen, Thomas Nygaard, Martin Kajhøj Hansen, Kim-Rikart
Feldskou, Marc Simestad, Aase Lauridsen, Trine Møller og Mogens Hansen
Fraværende: Sten Hesselholdt, Martin Kajhøj Hansen, Rene Andersen og Dennis Goran Stumpe
DAGSORDEN
REFERAT
1.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.
Godkendelse af referat bortfalder.
3.
Kort præsentation af de fremmødte.
Konstituering af fællesbestyrelse
Dennis G. Stumpe blev valgt som formand.
Lene Vodder Madsen blev valgt som næstformand
4.
Medlem fortalte kort om, hvad man kan fortælle om på
Fællesbestyrelsens deltagelse ved forforældremøderne. Et oplæg på max 5 min.
ældremøder samt øvrige møder
 Forældremøder – indhold
Der efterlyses et par emner.




Temaaften ny fællesbestyrelse
22/9 18.00 – 20.45 Varde Rådhus

Møde mellem børn og læring
klynge øst 20/10 18.30 – 20.30
her deltager TR fra børnehaven,
skolen, daglig leder af børnehaven, skoleleder samt 2 fra fællesbestyrelsen

5.
Antimobbestrategien godkendes/tilrettes for skoleåret 2020/2021
6.
Orientering og dialog i forhold til Årre
Børnecenters fremtid:
 Ledelsestildeling.
 Vuggestuer

Medlem sender noget til alle, som kan bruges til forældremøderne.
HBK, DGS, ATJ og TN er klar til temaaften den 22/9. LVM
tjekker kalenderen, og vender tilbage.
DGS og TN deltager til mødet med Børn og læring den
20/10.

TM: gennemgik antimobbestrategien.
Fællesbestyrelsen godkendte antimobbestrategien.
TM orienterede om det faldne elevtal.
Marc orienterede omkring vuggestuer, hvad der er lovkrav, pladskrav m.m.

TM orienterede omkring ledelsestildelingen. Politisk er
givet tilsagn på 3 år, hvor Årre Børnecenter selv skulle
stå for økonomien til ledelsestildelingen. Efterfølgende
skal politikerne finde en løsning.
Børn og læring sagde nej i første omgang til at tildele
ledelsestildelingen, men nu skal det på budgetkonference, hvor der skal tages stilling til ledelsestildelingen
generelt i Varde Kommune og specifikt Årre Børnecenter. Yderligere skal der ses på dagtilbuds ledelsestildeling.
Medlem: det er godt, hvis der kommer en løsning, som
ligger udenfor 2 mil puljen.
7.
Høringssvar budget (hvis materialet er
modtaget)

Marc gennemgik kommentar fra børnehaven.
TM laver et udkast til ledelsestildelingen, som sendes
rundt til kommentar eller tilføjelser.
MH gennemgik området for SFO.
Punktet tages næste gang.

8.
Legende læring
9.
Der afholdes indvielsesfest for alle bidragsydere på freIndvielse af Byens Rum
dag samt involverede bestyrelser.
10.
Walk and talk
 Rundvisning. Værdigrundlaget
hænger nu rundt om i Børnecenteret.
 Der er opsat frise med Årre
Børnecenter over indgangene i
dagtilbud og skole samt ud mod
Byens Rum og Skolegade.
10.
Intet
Orientering fra:
Medarbejdere:
Ledere:

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
10.
Punkter til kommende møde
11.
Evt

Økonomi
Legende læring
intet

