Møde vedr. Skolebestyrelsen

Deltagere:

Uds. dato:

18. februar 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: Laura Dalsgaard Jensen, Emil
Andersen og Anne Roersen

Møde nr.:

2

Mødedato:
Kl. (til-fra):

24. februar 2011
19.00 - 21.30

Sted:
Ref.dato:

Lærerværelset Sparkær
4. marts 2011

Jakob Busch (ref.)
Afbud: Lise Schmidt

Mødet starter med en rundtur på Sparkær Skole + Børnehave 19.00-19.45
Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen.
Underbilag:
1.1. Forslag til åbne og lukkedage Sparkær SFO
1.2. Forslag til åbne og lukkedage Sparkær SFO
Dagsorden:

Referat:

1.

Godkendelse af referat fra sidste
møde

Godkendt

2.

Opfølgning på forældrehøring
vedrørende åbningstider i Sparkær
børnehave.

Notat vedr. spørgeskemaer til forældre omdelt.
Fællesbestyrelsen vedtager følgende:
Mandag – torsdag: 06.25-16.35
Fredag: 06.25-16.00
Yderligere opstår der 15 min. Som børnehaven kan prioritere i
løbet af ugen.
Bemærkninger:
•

Fællesbestyrelsen har en rolle, da parterne ikke selv kan
finde en løsning. Godt at ”give” 15 min. Fleksibilitet som
børnehaven selv kan råde over.

•

Det er fællesbestyrelsens ansvar.

Dagsorden:

Referat:
•

Enig i forslaget

•

Kompetencen kunne lægges ned i børnehaven, og
fællesbestyrelsen kunne være ”bagstopper” ifht. Ansvar

•

Fællesbestyrelsen er bagstopper på ansvaret

Fremadrettet udarbejder fællesbestyrelsen et princip, så
børnehavens forældrebestyrelse selv kan træffe beslutning, med
fællesbestyrelsen som bagstopper.
3.

Orientering fra Skolelederen

Aktuelt fylder budget meget. Fremadrettet peger den økonomiske
situation på minimumstimetal. Relevante begreber (antal elever
pr. årgang, årsnorm, etc.) afklares når budgettet gennemgås.
Åbent hus i Mønsted. Godt arrangement med stor tilslutning
Skolelederen deltager i mange møder vedr. inklusion. Særligt ét
foredrag skiller sig ud. SBO sender PP ud.
Børnehaveklassen på Mønsted skole er i gang med opstart af
udeskole.
Elevrådene har deltaget i topmøde i Viborg. Til topmødet deltager
VKs skolers elevråd samt politikere - afholdes 2 gange om året.

4.

Nyt fra elevrådet

Sparkær: I gang med at forberede trivselsdag 4. marts: ”Verdens
bedste frikvarter”. Der arbejdes i forskellige værksteder.
Mønsted: Er også i gang med planlægning af trivselsdag. Det er
en høj prioritet at eleverne blandes ifht. Alder på denne dag.
Kiosken som drives af overbygningens elever giver overskud

5.

Opstartsmodul 2 ved Formanden

Gennemgået
Skal vi arbejde med en fælles vision?
Bemærkninger:
•

Bekymring overfor om BH bliver overset i en vision?

•

Godt med en overordnet linie - vision

•

Vigtigt med en vision – og vigtigt at den giver plads til BH

•

Vigtigt at visionen giver mening på det praktiske niveau

•

”Lys i øjnene” giver god inspiration til en vision

•

Visionen kan blive vores ””knagerække”, hvorpå vi kan
hænge vores individuelle synspunkter.

•

Skolernes ledelse har udarbejdet ”fremtidens skole” –
denne sendes rundt af Skolelederen.

•

Link til lys i øjnene 2

•

Link til kommunens hjemmeside

Formanden foreslår at der arbejdes med en vision.
6.

Åbne lukkedage skoleåret 2011-2012

Planen rejser flere spørgsmål, Sparkærs SFO-leder inviteres med
til næste fællesbestyrelsesmøde. (mandage i sept. + uge 16)

Dagsorden:

Referat:

7.

Budget 2011

Orientering om udleveret budget (herunder ressourcetildeling)

8.

Evaluering af skolebazar

Udsættes til næste møde

9.

Princip vedr. indsamling af penge

Udsættes til næste møde

10. Annonce opdatering Sparkær LBO
NYT
11. Eventuelt

Forplejning:
Sparkær Skole

Hos idrætsforeningen kan Sparkær LBO få sider, således at
bladet indeholder nyt fra begge. Ansvaret for det redaktionelle
ligger hos skoleledelsen.

