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

Deltagere:

Uds. dato:

31. oktober 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.:

8/11

Mødedato:
Kl. (til-fra):

03. november 2011
17.00 – 19.30

Sted:
Ref.dato:

Lærerværelset Sparkær

Jakob Busch (ref.)
Afbud:

Bilag:
1. Formandens bemærkninger til dagsordenen.

Dagsorden:

Referat:

1.

Oplæg ved Formanden, herunder
godkendelse af referat fra sidste
møde

Formand, skoleleder og næstformand i lokal-MED skal til
dialogmøde i aften.

Oplæg til Pædagogisk Rådsmøde

PP til dagen gennemgået. PP ligger i en kommenteret version på
fællesbestyrelsens redigeringsdel på skoleintra. Alle medlemmer
af fællesbestyrelsens opfordres af formanden til at kommentere
på punkterne.

2.

Resultatet er næsten status quo med ny tildelingsmodel. Modellen
giver økonomisk incitament ifht. at inkludere allerede
ekskluderede elever. Incitamentet er dog negativt.

På mødet: Kort oplæg v/formanden, drøftelse, 30 minutters
opsamling.
Forslag ifht. drøftelse: café-model med bordformænd. Deltagerne
kan nå 3 pkt.
Beslutning: De ideer der er fremkommet på lærerrådsmøder
sendes til formanden (LH og LB), der skriver dem ind i PP. Ideer
sendes til ud til gennemlæsning inden pæd. Råd.
Kommentarer:
•

Vigtigt at fællesbestyrelsen kommer fra mødet med
konkrete ideer.

•

Vigtigt at vi kommer frem til det vigtigste på mødet

Skoleleder sørger for forplejning til arrangementet, samt laver
grupper til arbejdet

Dagsorden:

Referat:

3.

LB viser eksempler på biblioteksbøger, der er ødelagt.

Forslag til Erstatning af Bøger

Dialog om hvordan begrebet uagtsomhed/groft uagtsomhed kan
tolkes
Beslutninger:
Der skal etableres en buffer i budgettet til ødelagte/bortkomne
biblioteksbøger. Det vil kunne sikre en god dialog med hjemmene.
Eventuelle erstatningskrav ifht. bortkomne bøger kan forplumre
dialogen med hjemmene.

4.

Økonomi

Samme som sidst informeret.

5.

Nyt fra elevrådene

Bortfaldet

6.

Gæstedagpleje i Børnehaven

Udsagn:

7.

Forældrekøb Køleskab

•

Flyvere kan træde til ved dagplejeres sygdom/kurser og
flyveren kan træde til og passe i børnehaven.

•

Det kræver en ekstra ressource i børnehaven

•

Kan børnehaven tage børnene ind som 21/2 årige?

•

Ideen fungerer i Stoholm, skal Sparkær børnehave
undersøge om det er muligt at koble sig på deres løsning.

•

Hvis dagplejernes bestyrelse er interesseret er
fællesbestyrelsen positiv

Nuværende løsning i Sparkær (1 køleskab) er ikke tilstrækkelig.
Udsagn:
Kan klassernes forældre købe et i fællesskab?
Kan skolen indkøbe køleskabe og stå for drift, rengøring etc.
Beslutning:
Forældrene kan købe og opstille et energirigtigt køleskab og
sørge for rengøring. Skolen betaler udgiften til strøm.

8.

Eventuelt
Inklusionshøring

Malene sender mail til fællesbestyrelsen, hvori hun forespørger
om fællesbestyrelsen vil være medunderskriver på henvendelse
til kommunen vedr. cykelsti o.a.
Pkt til næste møde
•

KV 11

•

Tildelingsmodel

•

Trafikforhold på Mønsted skole

