Referat fra Forældrebestyrelsesmøde
Tidspunkt: Onsdag den 14. juni 2017 kl. 18.30 – 20.30
Sted: PLC
Til stede: Debbie, Morten, Helle Anne-Marie, Palle, Simon, Tina, Karen Margrethe, Heidi, Jeppe,
Amalie, Michael
Fraværende: Kasper
Punkt:
Dagsorden / Emne:
Initialer:
01
Opfølgning/godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

02
10 minutter

Elevrådsrepræsentanten

Amalie/Casper

Amalie orienterer om filmaften og rundboldturnering. Dette er afviklet.
Der bliver ikke filmaften til næste år, da forældreopbakningen ikke er
tilstrækkelig. Der bliver arbejdet på at gøre toiletterne mere tiltalende.
Der er opmærksomhed på adfærden omkring toiletbesøg.

03

Evaluering af PLAY-Spottet og indvielsen.

(Orientering)

Evalueringen af indvielsen den 2/6-17.
Opsamling fra sidste møde.
Det var en rigtig dejlig dag. Der var en del aktører, der var med til at
gøre dagen til en fest. En repræsentant fra Bygge- og Anlægsfonden
var til stede og gav idéer til, hvad vi kan gøre med Sognegården.

15 minutter

PJ

Der mangler stadig en skydedør og opstregning af baner. Der kommer
asfalt på cykelstien ned mod Barrit Langgade. Der er allerede en del
aktivitet i Barrit Univers. Vi skal have spredt information ud, så vi kan
få flere brugere ind.

04
(Drøftelse og
godkendelse)

Idrætsforening, børnehave og skole har samarbejdet om indkøb af
redskaber m.m. Fremadrettet vil vi gerne, at dette samarbejde
fortsætter.
Principper, der skal rettes til
Forslag til principper for lejrskoler, inklusion og Svalereden.
Forslagene tilgår som bilag.

PJ

15 minutter

Der arbejdes stadig med at udarbejde principper for Svaleredens
lejrskoler.
Det er vigtigt, at man som forældre ved, at det er en god idé at samle
penge ind til lejrskolen i 6. klasse allerede fra 0. klasse.
Vi kan tænke i muligheden i at lade forældrene overnatte med børnene
på lejrskole, så lærerne kun er der i dagtimerne.
Der efterlyses et beløb, som man kan melde ud til forældrene.

05
(Orientering)
20 minutter

Næste skoleår:
Skoleårets planlægning:
- Normering
- Organisering/Skema til udtalelse
- Andet
Der bliver lavet en del om i strukturen, så bl.a. den understøttende
undervisning og lektiecafé bliver lagt ind under fagene dansk og
matematik.
I Svalreden bliver der 4 i stedet for de nuværende 5 klasser.
Skolen forpligter sig på, at bevægelse og lektiecafe bliver gennemført.
Dette punkt skal næste år have 30-40 minutter til drøftelse..

06

Helle orienterer om hvorledes det går i børnehuset og SFO.
Tanker om det kommende årshjul.

(Orientering)
10 minutter

Der er kommet nye folk inde. Diana er startet. I efteråret kommer
screeningen igen på børnene. Man håber på samme gode
forældredeltagelse som sidste år.
I SFO er Helle hjemtaget fra Svalereden for at få SFO-delen til at
hænge sammen. Klubben og SFO arbejder godt sammen og en del børn
”flyder” mellem de 2 tilbud. Inklusion og fællesskab er i højsæde.
Playspottet kan aktivt vælges til af børnene fremover. Børnene skal
tage eget udstyr med, hvis de skal bruge løbehjul m.m.
Ved sygdom i morgensfo, hvor der ikke kan findes vikar, kan man evt.
bruge skiltning med symbol, som børnene forstår. Det skal også skrives
på Tabulex, så forældrene skan følge med.
Lotte, som er i brobygningen vil være i 0.klasse i august for at afslutte
brobygningen. Hun stopper pr. 31./8.

PJ

07

Karen Margrethe vil drøfte ”indkøring” af nye elever i Svalereden.

(Drøftelse)

Hvad er procedurer omkring overleveringer? Hvem skal deltage, så vi
gør det bedst muligt?
Punktet er blevet drøftet.

10 minutter

08
(Drøftelse)
15 minutter

Punkter til næste møde:
Adgang til skolegård
Nye mødedatoer
Hvordan laver vi dagsorden.
Forslag til mødedatoer for skoleåret 17/18. 30/8, 19/9, 31/10, 20/11,
16/1, 7/2, 12/4, 12/6

Vi fastholder mødedato d. 30./8. Palle sender nye mødedatoer ud for
de torsdage, der er foreslået.
10

Cirkulærer og meddelelser
1. Formand: Vi har fået afslag på vores ansøgning om kortere
skoledag. Årsmøde for skole-forældre. Dato tilgår.
2. Øvrige medlemmer af fællesbestyrelsen
3. Medarbejderrepræsentanter
4. Ledere
Vi holder afslutning for Kjeld, Ernst og Torben d. 30./6.
Der skal ansættes ny pedel og sekretær. Michael, Morten og
Heidi sidder med i ansættelsesudvalg.
5. Andre

11
Evt.

