REFERAT AF MØDE I FÆLLESBESTYRELSEN FOR MØNSTED SKOLE OG SPARKÆR LBO.

Deltagere:

Uds. dato:

Forældrerepræsentanter: Henrik Andersen, Jens Malmkvist, Møde nr.:
Jane Serup, Susanne Vestergaard, Bo Hessellund Carstens,
Rikke Rønning og Malene Roersen
fællesbestyrelsen
Mødedato:
Medarbejderrepræsentanter: Lene Bundgaard & Louise
Kl. (til-fra):
Møller Hansen
Elevrådsrepræsentanter: Mønsted og Sparkær
Anne Roersen Karoline Riis, Emil Andersen og Lise Schmidt
Sted:
Søren Borup (ref.)
Ref.dato:

28. marts 2011
3
24. marts 2011
19.00 - 21.30

Lærerværelset Mønsted

Afbud: Jakob Busch

Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen.
Underbilag:
1.1. Forslag til pædagogisk læreplan for Søløven.
1.2. Viborg kommunes vejledning til læreplaner.
Dagsorden:

Referat:

1.

Oplæg ved Formanden, herunder
godkendelse af referat fra sidste
møde

iab

2.

Orientering fra Skolelederen

Formand og næstformand er inviteret til dialogmøde mandag den
4. april.
Grundet indeklimaproblematikken i børnehaven Søløven, er
kommunen ved at undersøge, hvad der skal til for, at børnehaven
Søløven kan placeres i sfo-bygningen ved Sparkær Skole.

3.

Nyt fra elevrådet

Elevrådet har skiftet formand og næstformand, Anne Roersen er
blevet formand og Karoline Riis er blevet næstformand. Elevrådet
har afholdt trivselsdag, og det var tydeligt at se, at dagens formål
blev opfyldt.
Elevrådet vil gerne købe grovbrød fra Stoholm Skole 1 til 2 gange
om ugen. Bestyrelsen besluttede, at elevrådet gerne måtte
afprøve salg af grovboller, i første omgang en måned.
Sparkær elevråd ønsker at have mobiltelefonerne tændt i
frikvartererne. Bestyrelsen ønsker til næste møde et punkt vedr.

Dagsorden:

Referat:
principper for mobiltelefoner
Trivselsdagen på Sparkær skole gik rigtig godt, der var stor ros til
elevrådet.

4.

5.

Orientering vedr. nedrivning af
legepladsen ved Sparkær skole.

Historikken om legepladsen på Sparkær Skole blev fortalt.

Pædagogisk Læreplan for
børnehaven søløven

Bestyrelsen tog en drøftelse af, hvordan det fremadrettede
arbejde med læreplaner skal foregå.

Bo Carstens tager kontakt til en forening i Sparkær med henblik
på at etablere en legeplads i fællesskab.

Principperne for forældrerådet i børnehaven Søløven er under
udarbejdelse, der er planer om, at forældrerådet mødes 4 gange
om året, hvor det primært er det praktiske de vil forholde sig til.
Rikke Rønning fra bestyrelsen sidder med i forældrerådet.
På sigt ønsker bestyrelsen en ekstra uddybning af overgange fra
børnehave til skolen. Her tænkes blandt andet på handleplaner.
Fremadrettet vil det være optimalt med tilbagemeldinger fra
skolen til børnehave vedr. hvordan de nystartede skolebørn klarer
sig.
6.

Opfølgning på åbne- og lukkedage
skoleåret 2011-2012

Forslaget er foreløbigt vedtaget.

7.

Regnskab 2010

Der blev orienteret om regnskabet.
Mønsted Skole har et overskud på 91.000 kr og Sparkær LBO
har et overskud på 45.000 kr.

8.

Evaluering af skolebazar

Udsat til næste møde.

9.

Princip vedr. indsamling af penge

Udsat til næste møde.

10. Kommende aktiviteter

Udsat til næste møde

11. Eventuelt

Fællesbestyrelsesmødet den 18. maj skal måske flyttes.

