15. marts 2014

Bestyrelsesmøde i Veng Skole & Børnehus
Torsdag d. 27. februar 2014
Til stede: Søren, Max, Rikke, Tanja, Mette, Gitte, Christina, Ina, Lasse, Peter og undertegnede.
Referat
1. Evaluering af indskoling og mellemtrin - Drøftelse og indstilling.
Endnu en gang høj tilfredshed, om end en smule lavere end sidst. Der er kommentarer til nogle specifikke områder,
såsom for sen information omkring rul, alderspredningen på mellemtrinnet, forældresamtaler mm.
Bestyrelsens kommentarer:
Forslag om ændring af skole-hjemsamtalerne (færre samtaler, bedre tid) bør overvejes. Henry tager det med til
medarbejdergrupperne
Når enkelte børn ikke trives, er det ikke nok at angive det i en anonym undersøgelse – forældrene er nødt til at
henvende sig direkte til lærere/pædagoger, når et trivselsproblem skal løses.
Vigtigt at børn ikke kender til foreslået rulning, før forældrene.
Information i god nok tid før rulning, og ikke i sidste øjeblik.
Søren: Iflg tilbagemeldinger fra Niels Ebbesenskolen er vores børn rigtig gode til det skriftlige, med ikke gode til
klassesamtalen og det mundtlige. Skyldes det en begrænsning i strukturen? Det er værd at overveje.
Vi vil gerne følge tæt op på, hvordan det går børnene.
Nogle børn udtrykker nervøsitet for at skulle videre til Niels Ebbesen – vi skal have fokus på at gøre dem trygge.
2. Nyt vedr. skolereformen - herunder opfølgning på forældremødet d. 4. februar. Information og drøftelse.
Rigtig godt møde
Bustider – 7.50 bliver det kommende starttidspunkt, og sluttidspunkterne bliver 13.50 og 14.20. Der forventes
hjemture lige efter de to sluttidspunkter og så omkring kl. 16.
Der er generelt god stemning omkring reformen, selv om der selvfølgelig især blandt de ansatte i fritidsdelen er
megen usikkerhed, og Henry håber, at der meget snart kan gives nogle klare meldinger om jobs ogarbejdsopgaver
efter august.
3. Økonomi, herunder nyt omkring tildeling efter august 2014. Information og drøftelse.
Henry fremlagde den foreløbige udmelding vedr. økonomi efter reformen og på baggrund af ændring i børnetal.
Der må forventes et fald i den samlede tildeling. Især rammes vi af, at vi har en høj belægning i fritidsdelen. Det
bevirker, at en procentvis beskæring af tildelingen til fritidsområdet er et større kronebeløb, der fjernes fra dette
område, end hvis belægningen havde været lav ….!
Henry forventer, at den samlede tildeling til skole og fritid falder med måske omkring 150.000 kr. De endelige tal
skulle være på trapperne.
4. Høring vedr. bilag til styrelsesvedtægt i kommunen omkring bestyrelsesvalg.
Bestyrelsen har ingen kommentarer og ønsker ikke at ændre sammensætningen af bestyrelsen.
5. Planlægning af bestyrelsesvalg.
Valgmøde afholdes d. 7. april, frist for kandidattilmelding 14. april. Skal der være kampvalg, igangsættes
valgproceduren herefter.
Følgende medlemmer ortsætter iht forskudte valg: Mette, Lasse, Rikke og Tanja
På valg er: Søren, Christina, Peter T. Alle tre er villige til genvalg
Der skal vælges 5 medlemmer + mindst 2 suppleanter.
Henry går i gang med det generelle informationsarbejde.
Nuværende medlemmer må meget gerne fortælle andre om bestyrelsesarbejdets fortræffeligheder og gerne prikke til
mulige kandidater.
6. Livets gang og meddelelser
SFO:
God vinterferie med megen hyge og god tur til Skanderborg
Stig er blevet opereret i knæet, seminarium-praktikant Tia Randa erstatter ham
Inge er på inklusionskursus, Bjørn Nielsen er ansat som vikar.
Majken fortsætter hos os i jobtræning.
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Børnehaven
Fint eventyremne, som lige er rundet af
Gitte etablerer et samarbejde med en praktikant hos vores sognepræst.
Et super-motorikrum etableres i løbet af de næste ar måneder
Pædagogisk weekend for personalet holdes fra fredag til lørdag.
Klubben
Stor ros fra bestyrelsen. Godt er der er kommet så meget gang i aktiviteter, og der opleves god stemning og
imødekommenhed.
Skolen
Vi skruer ned-kampagnen er i gang – og bedringen er mærkbar
Godt initiativ med kakaogrupper i MA
Der har også været holdt et fint LAN-party – de fleste af os ældre mennesker ved nu også, at det er en komsammen
med computerspil på nettet.
Der bliver spurgt til: Hvis forældrene arrangerer en overnatning, i hvilken omfang kan lærerne så deltage?
7. Evt.
Diverse drøftelser udenfor referat
vh
Henry
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