Forældrebestyrelsesmøde
Tidspunkt: Onsdag den 30. august 2017 kl. 18.30 – 20.30
Sted: PLC
Til stede: Palle, Helle Anne-Marie, Morten, Tina, Heidi, Karen Margrethe, Michael Jeppe, Simon
Fraværende: Debbie
Punkt:
01

Dagsorden /emne:
Opfølgning/godkendelse af referat og dagsorden

02
10 minutter

Elevrådsrepræsentant
Der er endnu ikke gennemført valg.

03
Orientering om ”Slip Barrit Fri” – møde den 29/8-17
(Orientering)
- Projekter i Børnehuset og på skolen
Der er blevet orienteret om, hvad der er lavet. Der er et år
15 minutter
til at komme med
Reklamationer på Barrit Univers.
-

Initilaer

PJ/HE

Ældreboliger, lejeboliger, turisme
Boliger på Bakkesvinget bliver sat til salg.
Skole, børnehus, multibane, PLAY-spot gøres mere
synlige.
Der er snak om den synlige beliggenhed. Skal der fældes
træer eller er der andet, der kan gøre os mere synlige.
Der kommer et borgermøde inden for nærmeste fremtid,
hvor emnet bliver taget op.
Forslag om at få vores ”ansigt” på infoskærme på
campingpladserne i kommunen.

Andet
04
Barrit Skole skal ansætte to lærere med start den 1/10-17 eller
(Drøftelse og snarest derefter. Stillingerne opslås i denne uge.
godkendelse)
Aftale om ansættelsesudvalg.
15 minutter
Der søges 2 stillinger besat. Elisabeth har valgt at gå på pension.
Herudover har Rita før ferien søgt andet arbejde. Der er
ansøgningsfrist d. 15./9. Der søges lærer til idræt, musik,
hå/design, dansk og musik.
Morten, Heidi, Tina, Debbie, Palle og Simon sidder i
ansættelsudvalget.

PJ

05
Skoleåret 2017/2018
(Orientering) Skoleårets planlægning:
20 minutter
- Normering
Der er lavet holddannelse på mellemtrinnet i flere fag. Vi
forbruger i øjeblikket mere end vi har af indtægter på børn
med særlige behov.
- Andet

PJ/SI

06
Helle orienterer om, hvorledes det går i børnehuset og SFO.
(Orientering) Kommende årshjul.
10 minutter
Sættes på næste dagsorden

HE

07
(Drøftelse)
15 minutter

Punkter til næste møde:
Forslag til mødedatoer for skoleåret 17/18: 30/8, 19/9, 31/10,
20/11, 16/1, 7/2, 12/4, 13/6
Helle orienterer om, hvorledes det går i børnehuset og SFO.
Kommende årshjul.
Hvordan får skolen den praktisk/musiske del ind i undervisning?
Hvordan går det med at få bevægelse ind i undervisningen?
Hvordan synliggør vi, hvad der laves?
- Dansk- og matematiklærerne skalredegøre for, hvordan de
gør bevægelse til en del af undervisningen.
Hvordan skal synliggørelse og resultater af screeningen foregå i
Børnehuset?
Antimobning-plan. Krav omsendes! Heidi sender forslag rundt.
Trivselsundersøgelsen – hvordan får vi stor forældredeltagelse?

08

Cirkulærer og meddelelser
1. Formand
Fordeling til forældremøder:
0.-3. Morten, Michael
4.Jeppe? møde d. 21./9.
5. møde d. 5./10.
6.
Svalereden: Karen Margrethe
2. Øvrige medlemmer af fællesbestyrelsen
3. Medarbejderrepræsentanter
4. Ledere
Helle har holdt møde med dagplejen og har opfordret til,
at de kommer og har gymnastik ed børnehaven

Der koordineres aktiviteter med vuggestuen. Der vil
fremadrettet være en formaliseret måde at overlevere børn
til børnehaven.
Cecilie og Kasper er ansat i Børnehuset.
Palle orienterer om den kommende trivselsundersøgelse
blandt elever, forældre og lærere. Der kommer
informationsbrev hjem i næste uge.
Palle har valgt at gå på pension ved udgangen af januar,
når han fylder 60 år.
5. Andre
10

Eventuelt

