Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde Barrit skole og Barrit
børnehus.
Dato: 5/3-19
Tid: 18-20
Deltagere: Anne-Marie, Heidi, Jeppe, Ida, Karen Margrethe, Nicolai, Helle, Bo
Afbud: Michael, Jannie

Dagsorden

Ansvarlig

1:Velkommen - Godkendelse af dagsorden BL

Tid Referat
5

og prioritering af punkter

Orientering. I styrelsesvedtægterne er der
formuleret følgende for steder med fælles
bestyrelse: ”bestyrelsen består af to
personaler fra skolen og 1 fra børnehuset
….”. Vi skal beslutte om vi holder fast i det
vi aftalte her på stedet, at der var to fra
hvert sted de første to år, herefter 1 fra
hvert sted fremadrettet? v/HE

HE

5

1)Lukket punkt til dialog og beslutning.
Punktet er lukket og skal således ikke føres
til referat. Således kan jeg ikke sende bilag
eller motivation ud med dagsordenen, men
vil redegøre for punktet på mødet. v/HE

HE

15

2)Der skal drøftes og besluttes
Forældrene skal igen i år stemme om betalt
frokostmåltid. Afstemningen skal ligge i
perioden 1. april – 31. maj 2019.
Vi har i bestyrelsen besluttet at valgresultat
skal gælde for 2 år af gangen. Det er dog
således, at den siddende bestyrelse kan
ændre denne beslutning. Derfor er der
behov for en drøftelse og beslutning om
dette. Beslutningen skal blot meddeles
dagtilbud senest 31. august. Jeg foreslår, at
vi lægger valget først i perioden. Og
herefter tager beslutning om perioden i
bestyrelsen, så I ved hvilket grundlag i
beslutter ud fra.

HE

30

Der var spørgsmål vedr. referatet ang. LANparty. Der blev snakket om beslutningen. Der
skal tilføjes til referatet at Ida ikke tilslutter
sig beslutningen.
Udsættes til næste gang

Hvad er bestyrelsen holdning til
frokostordningen. P.T er der ikke noget
tilbud. Hvad skal et evt. tilbud kunne
tilbyde? Spørgsmålet er om grundlaget er
stort nok til en stilling (madmor). Alle er
enige om at det er en god ide, men at det
nok ikke er realistisk at få et tilbud som er
acceptabelt i forhold til de ressourcer der så
skal bruges. Helle laver et skriv.

Her på mødet drøfter vi bestyrelsens
holdning, og eventuelt muligheder, inden
helle E laver skrivelse til forældre med
afstemning.
Det vi ved: forældrene skal betale kr. 580,pr. måned. Juli måned er betalingsfri. De
580,- kr. fordeles i institutionen med 50% til
indkøb af madvarer, de 50% går til at
ansætte nødvendigt personale. Det vi får i
institutionen til madordning, er
børnetalsreguleret. Hvis flertallet peger på
madordning, er dette vedtaget, og alle skal
være med. Man kan ikke vælge det fra.
Vores køkken er ikke klar til madordning.
Hvis forældrene stemmer for madordning,
har dagtilbud en pulje, der hjælper med at
gøre køkkenet klar. Der er økonomi til at
hjælpe 2½ køkken på vej pr. år – så hjælpen
vil også være bestemt af hvor mange
nyetableringer der er.
Vi skal også drøfte, hvad et madtilbud skal
forsøge at ramme. Er det kold mad,
kombination, skal det forsøge at dække tre
måltider? Hvis vi ikke får køkken etableret
er det så madpakker udefra?
4)Forslag til princip for skole hjem
samarbejde

Ida/Heidi

3)Ny afdelingsleder. Nyt om proceduren

Bo

Årshjul for bestyrelsen
Se bilag 1
Input modtages gerne

Michael

Udsættes til næste gang

5)Bestyrelsens bud på branding af skolen og
børnehuset

Bo

Tilbagemelding vedr. Michael og Bo har
været til dialog møde med det politiske
udvalg
Pkt. til næste gang


Bo

Bo får aftale med eksperterne fra HR til at
komme ud til et møde, hvor vi kortlægger
denne proces samt hvorledes vi kan inddrage
alle, elever, forældre medarbejdere
lokalesamfundet…
Udsættes til næste gang

10: Evt

Der blev diskuteres og kommet med forslag
til ændringer. Ida tilretter. Pkt. tages op igen
næste gang. Forslaget skal ligeledes høres
blandt medarbejderne efter næste gang.
Møde d. 21/3 kl. 16 til udvælgelse af
kandidater til samtalerne.

5

Årshjul. Princip for skole/hjem. LAN-party.
Svalerede ressourcer/Økonomi/faglighed.Ppladsen
Parkering – kaos på p-pladsen.

