DAGSORDEN FOR MØDE I FÆLLESBESTYRELSEN FOR MØNSTED SKOLE OG SPARKÆR LBO.

Deltagere:

Uds. dato:

21. september 2011

Forældrerepræsentanter: Henrik Andersen, Jens Malmkvist,
Jane Serup, Susanne Vestergaard, Bo Hessellund Carstens,
Rikke Rønning og Malene Roersen
fællesbestyrelsen
Medarbejderrepræsentanter: Lene Bundgaard & Louise
Møller Hansen
Elevrådsrepræsentanter: Mønsted og Sparkær

Møde nr.:

7/11

Mødedato:
Kl. (til-fra):

05. oktober 2011
17.00 – 19.30

Sted:
Ref.dato:

Lærerværelset Mønsted
5. oktober 2011

Lene Bundgaard (ref.)
Afbud:

Mai og Stine S fra
Sparkær elevråd
Jakob Busch

Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen.
Underbilag:
1.1. Idekatalog struktur
1.2. Forslag til Princip for erstatning af bøger (tilgår)
1.3. Referat fra Dialogmøde BH Søløven
Dagsorden:

Referat:

1.

Oplæg ved Formanden, herunder
godkendelse af referat fra sidste
møde

Nyt fast punkt der hedder økonomi.

Orientering fra Skolelederen

Inklusionskompasset. Et sted hvor man kan få vejledning til,
hvordan man kan inkludere. Skal være et punkt på et senere
tidspunkt.

2.

Besøg fra forældrerådet i Børnehaven Søløven.

Ny ressourcetildelingsmodel, som kommer i løbet af efteråret. Alt
det de kan dele ud decentralt, vil blive delt ud. Så kan man på
skolerne tage stilling til, hvordan man vil løse de forskellige
opgaver. Der vil komme flere ressourcer. Alle pengene ud. Her
skal bestyrelsen jo så sidde og tage stilling til, hvordan pengene
skal fordeles. Snak om ressourcer i forhold til inklusion.
Fælles motionsdag for begge skoler + børnehaverne fra begge
byer.
9. kl. havde en god tur til Berlin.
Dialogmøde 7. nov.

Dagsorden:

Referat:

3.

Mønsted: Været til fælles elevrådsmøde. Fik gode ideer til
elevrådsarbejdet på skolen. Idé til at lave en log med opdateringer
fra elevrådsmøder, billeder osv. Samtale i grupper, hvor man fik
viden om andre skolers elevråd. Købe, bytte, sælge dag for at
tjene penge til elevrådet.

Nyt fra elevrådene

Idéer: Gå i læsebånd. At man fik mulighed for at motionere en
dag i måneden i stedet for at læse? – snak med læsevejlederen
på skolen, måske man kunne lave en kombination af læsning og
motion. Afkrydsningsskema. Bestyrelsen bakker op om, at
elevrådet går videre med det til læsevejlederen.
Nogle af de store elever vil gerne have lov til at gå i Brugsen.
Bestyrelsen vil ikke lade de store gå i Brugsen. Men de vil gerne
lade eleverne i 9. klasse få mulighed for at føle sig som
ansvarsfulde elever på en anden måde. Elevrådet vil prøve at
tænke i alternativer til Brugsen.
Projektuger i overbygningen. Der har været mange, der har haft
slik, chips og sodavand med. Lærerne begyndte at konfiskere, det
var der utilfredshed med blandt eleverne. Det går imod
kostpolitikken, at man medbringer ovenstående. Dagligt er for
meget. Vi forsvarer kostpolitikken, men åbner op for en fejring,
når projektet er til ende. Elevrådet arbejder videre med det.
Er der regler for om man må lave evt. et sponsorløb for at tjene
penge til et formål. Konkretiser hvad det er I gerne vil, så tager
bestyrelsen stilling til den enkelte sag.
4.

Reklamefinansieret Legeplads

Der er nu åbnet op for reklamefinansieret legeplads. Det må vi jo
gøre os overvejelser omkring. Dette åbner nye muligheder.

5.

Idekatalog til Principper

Hvilket konkret emne vil vi sætte først i værk?
Hver gang vi får en god idé er der nogle punkter vi skal have i
baghovedet:
•

Lovgivning – må vi?

•

Økonomi – hvad koster det

•

Vision (de 5) – understøttes de?

•

Etik – bør vi?

Maksimal læring, forældreinddragelse, sammenhæng, INT udsyn,
kompetence/IT
Ideerne skal prioriteres. Er vi på vej i samme retning? Nu skal
bidderne konkretiseres i principper.
Når man vælger noget til, vælger man også noget fra.
17. nov. Pæd. Råd, hvor bestyrelsen deltager.
Forældremøde hvor alle forældre bliver inviteret.
Visionen skal hænge sammen med Lys i øjnene 2.
Der modtages fortsat ideer.

Dagsorden:

Referat:

6.

Tages som et punkt på næste møde.

Forslag til Erstatning af Bøger

Meld gerne tilbage, hvis der er ændringer i princippet.
7.

Økonomi

Større ansvar for bestyrelsen.
Sparkær Skole – ligger til overskud. Der har ingen
langtidssygemeldinger været
Mønsted Skole – ser også pænt ud. Der har heller ikke været
langtidssygemeldinger.
Bestyrelsen skal med til at bestemme, hvad overskuddet skal
bruges til.
Børnehaven – der er et stort underskud pga. af flere
langtidssygemeldinger.
Ledelsesteamet har fået en opgave, der hedder, at de skal se på,
hvordan man kan få børnehaven op på skolen pr. 1. august 2012.
Hvordan kan man lave optimal læring for børn fra 3 – 12 år? Der
er kontaktet en person, som kan hjælpe med at se på det. Der er
nok ikke så mange midler, der følger med processen.
Forebyggelse af sygdom. Bestyrelsen vil gerne have at vide, hvad
man gør på skolerne for at forebygge langtidssygdom.

8.

Børnehaven Søløven

Den sidste måned er det gået godt. Lærerplanerne er godt i gang
og bliver fulgt.
Der kommer besøg af to medlemmer af forældrerådet.
Utraditionelt, at der sådan er eksterne med til mødet. Vi hører og
stiller spørgsmål, men der kan ikke træffes beslutninger.
Forældrerådet sender et bilag rundt til bestyrelsens medlemmer.
Medlemmerne fortæller om situationen i børnehaven Søløven, og
om det forældremøde der blev afholdt den 12. september.
De aftalte på mødet at kontaktforældrene skulle skrive et brev om
deres frustration, og det er det bilag de har sendt rundt.
HR afdelingen er blevet kontaktet, men de synes ikke, de kan
gøre noget før det faste personale er tilbage.
Der eftersøges mere kommunikation – så man ved hvordan
”landet ligger”.
SBO skriver et informationsbrev til forældregruppen.
Henrik fortæller, at det er et område bestyrelsen der er fokus på
fra bestyrelsens side.
Husk at få fortalt de positive historier, som er der nu.

9.

Forældrekøb Køleskab

10. Eventuelt

Udskudt til næste møde.

Bowling + spisning fredag d. 27. januar 2012.
Næste møde flyttes til den 3. november kl. 17.00 i Sparkær
Susanne foreslår os alle at søge på Rasmus Alenkær. Han ved
en masse om inklusion. Se evt. på http://www.alenkaer.dk/

