Dagsorden fællesbestyrelsen Barrit skole og Barrit børnehus
Onsdag d. 13/6-18 kl. 17-19

Punkt Indhold

Ansvarlig Tid

Referat

1

Michael har deltaget i
dialogmøde vedr.
dagsinstitutioner

Michael

10

2

Årsplan for Børnehus
og SFO

Helle

15

3

Nye tiltag for
kommende skoleårskolen

Bo

15

Fra dialogmødet:
Det store punkt var ferielukning, men der
var ingen opbakning politisk til at ændre på
lukkedage.
Tolkestøtteordningen kan bruges til at
oversætte kommunikation mellem skole og
hjem.
Ny digitalplads anvisningen, hvor man
bestiller og booker digitalt efter
sommerferien.
Madordning kører godt nogen steder, det
koster ca. 25 kroner om dagen.
Helle orienterede om at der bliver lavet
årsplaner, som kører fra august til juli, så det
svarer til skolens kalender.
Ambitionen er at vi med små skridt får fælles
traditioner og kultur.
Måske skal vi have en proces, hvor vi skal
finde ud af om vi skal have fælles navn for
hele institutionen.
Vi har besluttet, at alle elever på
mellemtrinnet med adgang til
Dansk og matematik fokus, vi laver 5
lushold. Matematik vil vi med §16b lave en 2
lærerteam og der er indkøbt nye
matematikbøger.
Vi laver 8 fagdage ud over skoleåret. Alle
lærere har mulighed for at komme på
skolemesse for at få ny inspiration.

4

Vejledning i forhold til
syge børn i børnehuset
Vejledning i forhold til
sol

Helle

20

Helle orienterede om Børnehusets solpolitik,
som ligger på hjemmesiden.
Der er lavet markiser og shelter, så børnene
kan gå i skygge. Mellem kl 12 og 15 er der
ikke mooncars ude.
Sundhedsstyrelsens anbefalinger bliver fulgt.
FB godkendte solpolitikken.

Sygdom: Barnet må gerne komme, når det
er i behandling. I blandt kan barnets sygdom
gøre at forældre er pressede, når
Børnehusets personale ikke behandler
børnene eller ringer børn hjem. Morten
prøver at skrive en indledning.
5

Personalesituationen i
børnehus
Skolen ansøger
bestyrelsen om en §
16.b – konvertering af
UU til 2 lærer i enkle
lektioner

Helle

10

Bo

15

7

Konstituering af ny
bestyrelse

Bo

10

8

Fastlæggelse af møder
næste skoleår.

Bo

10

9

Orientering af fælles
Bo
kursus for alle
bestyrelsesmedlemmer

5

10

Evt.
Herunder pkt. til næste
møde

10

6

Bo

Dianna er blevet ansat som
pædagogmedhjælper.
Vi vil løfte det faglige niveau i dansk og
matematik med ekstra lærere og derved
kommer vi til at reducere timetallet i
indskolingen, så får fri fredag kl. 13.25.
Hvis der bliver en negativ evaluering kan vi
lave om på det og gå tilbage til 30 lektioner.
FB besluttede at vi skal effektuere det og
evaluere det efterfølgende.
Formandsvalg:
Mikael vil gerne være formand fortsat.
Ida vil gerne være næstformand.
Jeppe og Heidi fortsætter. Ida er nyt menigt
medlem.
Morten vil gerne være suppleant.
Møderne bliver fremover fra 18.00 til 20.00.
30/8, 27/9, 30/10, 27/11, 30/1, 5/3, 9/4, 8/5
og 19/6.
10. september er der introaften 18.30 til
21.30 for nye skolebestyrelser.
Fællesbestyrelser er beskrevet i en folder
som Bo sender til nye medlemmer.
Tilmelding via Bo.
En gruppeforældre var trætte af at der er
legetøj med hver dag. Det er bøvlet for
forældrene og der er børn, som det skaber
en dårlig dag for at have legetøj med. Der
bliver 10 legetøjsdage om året.
Overgangsobjekter er stadig tilladte.
Vi har fået et tilbud på skolefoto, hvor vi får
gratis telegrammer, luftfoto, magnettavler
og skolefestbilleder m.m. Hvis vi binder os
for 3 år.
Fredagsklubben mangler folk.
Punkter til næste møde:

Sfo har mistet mange børn, en påstand, at
de har svært at motivere drengene. Vil gerne
lave en mere motiverende hverdag for
drengene. (Jannie)
Tonen og miljøet blandt børnene.(Jannie)
Budget.(Mikael)
Profil(Mikael)
Form på møder(Annemarie)

Den ”gamle” bestyrelse møder ind til pkt. 1-6. Den nye bestyrelse møder ind til
pkt. 7-10. ca. klokken 18.15 – husk kalender til pkt. 8

