Forældrebestyrelsesmøde Barrit Børnehus og
Skole
Tidspunkt: Onsdag den 7. februar 2018 kl. 18.30 –
20.30
Sted: PLC
Til stede:
Fraværende:
Punkt:
01

Dagsorden / Emne:
Opfølgning/godkendelse af referat og dagsorden

Initiale
SI

Elevrådet

Casper

5 minutter

02
5 minutter

Intet nyt

03

Budget og fordelingsnøgler

Orientering

Budgettet kan tidligst meldes ud efter den 5. februar, så det er ikke
sikkert, vi når at få ret meget med til dette møde.

SI/HE

10 minutter

04
(Godkendelse)

15 minutter

Der er vedtaget 3 fordelingsnøgler
En per barn direkte
En til FB 50/50
En per m2 af det samlede areal til el/vand/varme bygninger
Vi har ikke de endelige budgettal, så punktet vendes på kommende
møder.
Valg til FB
Det er tid til valg og vi skal have fundet en dato og aftale hvem der gør
hvad med alt det som følger med.
Finn Gatten barsler med en idé om at lade valg perioden bliver 4 år,
det er en mulighed, som kan give mere kontinuitet i
bestyrelsesarbejdet. Bo snakker med Finn om, at vi ønsker at fortsætte
som nu.
D 19./4. kl. 19 er der valgmøde på Barrit Skole. Forud er der lavet
valglister.
9./5 er sidste frist for opstilling

SI/HE

d. 22./5 bliver bestyrelsen valgt v. fredsvalg ellers skal der være
kampvalg.
Michael, Morten og Debbie er på valg.
Bo undersøger, om der kan findes en foredragsholder til valgmødet d.
19./4.
05
(Drøftelse)
15 minutter

Morgenbørn og morgensfo.

SI/HE

Et kort rids af morgenerne på primært indskolingsgangen.
Vi har nogen dilemmaer om morgenen. Der er børn, som møder tidligt
ind og bruger deres mobiltelefoner og er i klasserne tidligere end
lærerne møder ind.
Der er børn, som kommer med bussen ca. kl. 7.35 nogen sættet sig ned
til skolens computere på gangen eller i Plc. Sfo tiden er pc og
mobiltelefon tid. Derfor er der børn, som frqvælger at komme i sfo og
hellere vil gå i klassen og spille på mobiltelefon.
Der opstår også situationer, hvor sfopersonalet må gå fra de betalende
forældres børn, for at se hvad der sker i klasserne.
Der er 3 børn, som har fået lov til at blive i klassen, da deres forældre
fortsætter på arbejde efter at have afleveret en søskende i bh/skole. Vi
tror dog dette har bredt sig.
Dette løses ved at forældre, som har behov for morgenpasning melder
deres børn i morgensfo.
De børn, som kommer med bus kan få anvist et rum, som er til
rådighed.
Klasserne og PLC bliver først låst op af lærerne, når de møder ind kl.
8.00.
Der kan ved særlige omstændigheder laves aftaler om andet.
Forældrene i SFO skal have særlig besked om, minde børnene om at
blive i SFO til klokken er 8.00.

06

Formanden har været til dialogmøde.

(Orientering)

5/2 2018 skal Michael til dialogmøde med politikkere og forvaltning.

10 minutter

Bortfalder!

07

Sikkerhedsrundering i Barrit Børnehus og SFO.

(Orientering)

Foretaget af Anne-Marie, AMR for børnehuset, Anette, AMR for skole
samt Helle, leder Barrit Børnehus og SFO.
Ved runderingen havde vi fokus på rengøring, herunder oprydning.
Anne-Marie redegør for valg af fokus samt efterfølgende handleplan
fra runderingen.

10 minutter

MK

AM

Generelt er oprydningen i orden i Børnehuset og SFO. Rengøringen er
ikke tilfredsstillende. Rengøringen er nødtørftigt udført og især gulve
er beskidte, men også andre steder er mangelfuldt rengjort. Det
anbefales at gulvene på toiletterne skiftes pga. lugtgener. Selve
toiletterne er fint rengjorte.
Personalet i Børnehuset spritter jævnligt af.
Forvaltningen ser på, hvad der er aftalt omkring tidsforbrug. Det
undersøges hvem holder tilsyn? Hvad gør de på andre skoler?

08

Skoledagens længde

10 minutter

Bo og jeg skal høre hvad Peter Hüttel og de andre skoler tænker, at
bruge de understøttende timer til 2 lærere på i nogle af timerne.

SI

Drøftelse
Et udvalg på skolen arbejder på et forslag, som giver alle elever en
skoledag fra 8.10 til 14.10.
Dette er motiveret i bedre trivsel, bedre undervisningsdifferentiering,
mere faglighed.
Se vedhæftede bilag
Vi går videre med processen.
09

Punkter til fast dagsorden

10 minutter
(Drøftelse)

Pkt. 14 kan tit blive lidt langt og uden for dagsorden.
Kan vi helt undvære punktet og bede alle om at komme med punkter til
dagsordenen.
Punktet sløjfes. Hvis man ønsker noget på dagsordenen skal det
motiveres.

10.

Børn i juleferien.

10 minutter

11 .
(Orientering/-

SI

HE

Også i denne juleferie oplevede vi pres på forbrug af ressourcer, både
til at indhente oplysninger om hvem der havde brug for pasning, men
også til pasningen, hvor ganske få børn skulle passes. De tre dage
mellem jul og nytår havde vi mellem 5 og 1 barn skrevet op til pasning.
Vi havde sampasning i Børnehus og SFO. På 2.
Pres på personalets behov for ferieafvikling.
Man ønsker, at der skal være ferielukket 3 uger i sommerferien og
mellem jul og nytår. Ønsket fremsættes vedholdende.
Det er ønskeligt at forældrene strammer op og melder tilbage.

Midler til Fællesbestyrelsen
Bestyrelsen har beføjelse til at bruge pengene. Hvis ikke de bliver
øremærket glider de ind i Børnehus og skoles drift som det er nu.

MK

drøftelse)
12.
10 minutter
13.
5 minutter

14.
5 minutter

15. evt.

Brug af mobiltelefoner
Se vedhæftede bilag nederst
Simon og Tina skriver princippet og retningslinjer om, så det bliver
tilsvarende praksis i skole og SFO.
Punkter til næste møde
Fast punkt: Økonomi
Midler til Fællesbestyrelsen
Forældrenes fra- og tilmelding til Børnehus og SFO i ferierne
Salg i skolebod
Kostpolitik
Simon undersøger skilsmissegruppe
Flytning af paller
Cirkulærer og meddelelser
1. Formand Ros til arrangementet i SFO’en
2. Øvrige medlemmer af fællesbestyrelsen
3. Medarbejderrepræsentanter
4. Ledere
5. Andre

KM

