Mødeindkaldelse for Fællesbestyrelsen, Mønsted skole og Sparkær LBO.

Deltagere:

Uds. dato:

10/1 2011

Forældrerepræsentanter: Henrik Andersen, Jens Malmkvist,
Jane Serup, Susanne Vestergaard, Bo Hessellund Carstens,
Rikke Rønning og Malene Roersen
fællesbestyrelsen
Medarbejder-repræsentanter: Lene Bundgaard & Louise
Møller Hansen
Elevrepræsentanter: Anne og Laura, Mønsted.
Lise og Emil, Sparkær

Møde nr.:

1/2011

Mødedato:
Kl. (til-fra):

20. januar 2011
19.00 – 21.30

Sted:

Lærerværelset Mønsted

Ref.dato:

24/1 2011

Jakob Busch (ref.)
Afbud:

Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen.
Underbilag:
1.1 Power point Præsentation fra Skole og Samfund.
1.2 Bemærkninger til dagsordenens pkt. 9. Snæver fordeling.
1.3 Årshjul (Foreløbig).
Dagsorden:

Referat:

1.

Formandens velkomst.

Efter velkomst og præsentation rykkes Pkt. 9 frem.
Elevrådsrepræsentanter forlader lokalet

2.

Rundvisning på Mønsted Skole.

Gennemført

3.

Orientering fra Skolelederen.

•

Afholdt Indskrivningseftermiddag i Sparkær: 15 elever er
indskrevet
Samme afholdes i Mønsted 1. februar

•

Besparelser på skoleområdet: 60 lærerstillinger skal
spares væk i Viborg kommune (primært specialområdet).
Ingen skal dog opsiges i Sparkær eller Mønsted.

•

Skole og SFO-ledere har været på seminar om inklusion.
Outcomet præsenteres senere.
Inklusion er et tema, der er meget aktuelt i kommunen.

Dagsorden:

4.

Nyt fra elevrådet.

Referat:
•

5 ledere fra ledelsesteamet går på et diplommodul:
professionel teamledelse i Viborg kommune

•

Grøn skole: orientering herom senere

•

Elevrådet på begge skoler skal inddrages i høj grad
fremover ex. Ved et elevrådet står for at arrangere 3 dage

•

Lige nu på Mønsted skole: projektuge. Eleverne arbejder
meget aktivt.

Mønsted:
•

Elevrådet har startet kiosk op tirsdag og torsdag.
Nuværende udvalg: Grovtoast og juice. Kan udvides efter
prøveperioden, der løber indtil 1. feb.

•

Planlægger trivselsdag i 4. marts.

•

Formand og næstformand har været til møde med
samme fra VKs øvrige skoler.

•

Optaget af at få ændret omklædningsfaciliteter, samt
toiletter på Mønsted skole.

Sparkær

5.

Opstartsmodul ved Formanden.

•

Optaget af at skaffe en ny legeplads (tidligere er et forslag
om en reklamefinansieret legeplads blevet afvist af VK)

•

Skal evaluere julepyntkonkurrence med klasserne

•

Skal i gang med planlægning af trivselsdag 4. marts

Gennemgået. Formanden orienterer herunder om dagsorden,
beslutningsprocesser, beslutningsprotokol.

Behov for ensretning af informationer fra fællesbestyrelsen på
både Mønsted skole og Sparkær LBO
Ansvarlig:
Jakob Busch
6.

Informationskursus fra skole og
samfund.

Fællesbestyrelsen vedtager at der ikke er et behov for deltagelse i
kurset

7.

Godkendelse af referat fra sidste
møde.

Vedtaget uden bemærkninger

8.

Fastlæggelse af kalender.

Kommende mødedatoer:
10. feb. Udgår, i stedet 24. feb. (S)
24. marts (M)
28. april (S)
26. maj udgår, i stedet 18. maj (M)
16. juni udgår, i stedet 9. juni (S)

Dagsorden:

Referat:
Dialogmøde 4. april for formand og næstformand

9.

Sag vedrørende børnehaven.
Lukket dagsorden.

10. Eventuelt

Forplejning:
Mønsted Skole

Fællesbestyrelsen skal fastlægge hvilket bestyrelsesmedlem der
tilknyttes et givent klassetrin.
Bo redegør for den forrige bestyrelses grundlag for at træffe
beslutningen. SBO refererer fra samtale med BH-leder at der ikke
har været høring, men at der har været et ønske fra flere forældre
om ændret åbningstid.
Beslutning:
7 stemte for at nuværende åbningstid fastholdes. Behovet skal
afdækkes ved rundspørge om behov hos forældre. (inden næste
bestyrelsesmøde d.)
Ansvarlig:
Søren Borup

Lene: bestyrelsesmedlemmer skal være opmærksomme på
transport for elevrådsrepræsentanter.

