Referat fra Forældrebestyrelsesmøde
Tidspunkt: Onsdag den 8. marts 2017 kl. 18.30 – 20.30
Sted: PLC
Til stede:
Fraværende: Afbud fra Morten
Punkt:
Dagsorden / Emne:
01
Opfølgning/godkendelse af referat og dagsorden

Initialer:

Godkendt

02
10 minutter

Elevrådsrepræsentanten

Amalie/Casper

Kan ikke deltage

03

04
(Drøftelse og
godkendelse)

PLAY-Spottet og officiel indvielse.
Præsentation og gennemgang af de nye lokaler og legepladsen.
Fællesbestyrelsen går lokalerne og legepladsen efter, da der har været
henvendelser om forhold, der skal rettes til.
Helhedsindtrykket er godt.
Hed Danmark skal være med til at se på kørsel ind foran skolen, for at
hente og bringe børn. Der er for lidt plads.
Der sigtes efter at afholde indvielse d. 19./5.
Taget på den gamle gymnastiksal skal skiftes.
Der er en del inde, der ikke er lavet ordentligt. Der tages fat i
bygherren.
Principper, der skal rettes til
Forslag til principper for lejrskoler, inklusion og Svalereden.
Forslagene tilgår som bilag.

15 minutter

Principperne, der omhandler Svalereden, tages op i teamet. Disse
tages op på næste møde.

(Orientering)
30 minutter

Ved princip for lejrskoler, skal der laves et afsnit for Svalereden.
Økonomien til lejrskolen skal skrives i principperne.
Ved princippet for inklusion skal det gøres klart, at det er både for
børnehuset, skolen og sfo.
Der skal laves en fælles skabelon for principperne.

PJ

PJ

05
(Orientering)
10 minutter

06
(Orientering)

Næste skoleår:
PJ
Skoleårets planlægning
D. 15./3. får vi elevtildelingen. Elevtallet er lidt faldende. Er er et lille
underskud, der skal justeres ind efter i kommende skoleår.
- Normering
Her arbejder vi i forskellige forslag til f.eks. sammenlæsning af
fag m.m.
- Organisering
- Andet

Personalesituationen i Børnehuset og SFO.
Lederen giver en orientering om den aktuelle situation i Børnehuset
Der vil ske en del omrokeringer og nyansættelser i den kommende
periode.

10 minutter

07
(Orientering)

Formanden og næstformanden har været til formandsmøde den
6/3-17 med Udvalget for Læring og vil give en orientering på
mødet.

10 minutter
Udsættes til næste møde

08
Principper
Punkter til
næste møde

Playspot
Herunder indvielsen
Læringsinformation

09

Cirkulærer og meddelelser
1. Formand
2. Øvrige medlemmer af fællesbestyrelsen
Der bliver set på at løse problemet med vand på legepladsen.
Michael H og Helle ser på sagerne
3. Medarbejderrepræsentanter

HE

4. Ledere
Landsbyhaven status og beplantning
Matas-fonden har givet 5000 kr. til beplantning. Der er indledt
samarbejde med Havlykke Planteskole.
Der ønskes hjælp til at grave hullerne til planterne. Dato
tilflyder senere.
Rita har skaffet penge til at etablere et insekt-hotel.
Økonomi

Læringsinformation
På næste møde
Helle har brug for 5 store sten, der skal bruges til at lave
”øjesten og ønskesten”. Dette er i forbindelse med
kulturhovedstaden Århus.
Hun har fået tilbud.
5. Andre

10
Evt.

