Fællesbestyrelsesmøde tirsdag den 26. november 2019
kl. 17.00 – 19.00
Deltager: Dennis Mølhom Hansen, Dennis Goran Stumpe, Sten Hesselholdt, Lene Vodder Madsen, Rikke Sørensen, Thomas Nygaard, Martin Kajhøj Hansen, Kim-Rikart Feldskou, Linda
Schmidt Jensen, Aase Lauridsen, Trine Møller og Mogens Hansen
DAGSORDEN
1.
Godkendelse af dagsorden

REFERAT
Godkendt

Bestyrelsen skal konstituere sig

Formand: Dennis Mølhom Hansen, Næstformand: Dennis Goran Stumpe
Godkendt

2.
Godkendelse af referat
3.
Brev til politikerne vedr. Årre Børnecenter fremadrettet ved formanden.
4.
Endelig udkast til design (værdigrundlag) fra AD Libitum
5.
Gennemgang af bilag
Nye regler om fravær i Grundskolen
6.
Økonomi
Indkøb og ønsker
7.
Trivselsundersøgelsen
8.
Høring
Maksimalt antal pladser i dagtilbud.

9.
Årsmøde og Aula

10.
Orientering fra:
Medarbejdere

DM orienterede omkring brev til politikkerne vedr. ledelsestildeling for Årre Børnecenter.
TM orienterede omkring det endelig udkast. Fællesbestyrelsen kom med kommentar til udkastet. Ønske om
at dagtilbud og skole fremtræder flere steder.
TM gennemgik bilag.
KF orienterede omkring indkøb og ønsker, som har været behandlet i MED-udvalg.
MH fremviste trivselsundersøgelsen for Årre Børnecenter for skoledelen. Meget flot resultat.
LSJ orienterede omkring den nye dagtilbudslov i forhold
til, hvor mange pladser de forskellige institutioner kan
rumme. Årre Børnecenter er berammet til 70 børn. Fællesbestyrelsen støtter op omkring at have 70 børn som
loft.
MH orienterede omkring aula opstart, som er 1. januar.
Der sendes en guide ud på intra inden overgangen til
aula. I begyndelsen af januar afholdes infomøde for
forældre.
MKH: Et års fødselsdag i børnehaven. Haft bussen ude
at køre i en uge. Gode oplevelser med børnene. Børnehaven har bussen 4 dage i uge 49.
AAL: Klasselæreruge i sidste uge hvor der blev produce-

ret mange flotte produkter. Pt. er der fokus på skolefesten.
Ledere:
LSJ: Leg og læringsmiljø vurderingen er lavet. Der udarbejdes handleplan for vurderingen.
TM: Martin fra børnehaven er pt. en del af 0. klasse.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen
11.
Punkter til kommende møde
12.
Evt.

Årsmøde
Økonomi
Intet

