Bestyrelsesmøde i Veng Skole & Børnehus
tirsdag d. 10. september 2013 kl. 19.00-21.30
Til stede: Mette, Rikke, Tanja (+ Storm, omend han ikke skal hænges op på nedenstående
overvejelser og beslutninger), Peter, Morten, Kirsten, Gitte, Christina, Max og undertegnede
1. Folkeskolereformen 2014.
Henry gennemgik reformens hovedtræk på det generelle plan - og en mulig Veng-model.
Der var en del spørgsmål, som gav anledning til overvejelser og drøftelser. Mange kan først
besvares efterhånden som de kommunale udmøntninger kommer. Bestyrelsen vil gerne
følge fortløbende med i overvejelserne.
Forslag: Nyt vedr. skolereformen i intra, hvor relevante dokumenter og nye ideer kan findes
Henry får det etableret.
2. Skolens aldersblandede struktur - fungerer den optimalt? v. Rikke
Der er nogle forældre, der synes, at aldersspredningen er for stor på mellemtrinnet fra 3.-5.
klasse. Især i det sociale, og især hos pigerne.
Forslag: Kunne man lave en struktur med 0.-1., 2.-3. og 4.-5. - eller måske indskoling som
nu, og så 3.-4 og 5.-6.
Der er med virkening fra dette skoleår lavet nogle ændringer, som imødegår den
utilfredshed/skepsis blandt nogle mellemtrinsforældre ved sidste evaluering. Det er f. eks.
mere undervisning på tværs mellem MA og MB med de store sammen og de små sammen.
Også mere mødetid på tværs af teams for at skabe bedre sammenhæng. Dette er nok ikke
100 % slået igennem hjemme hos forældrene endnu, men under alle omstændigheder skal
vi tage indvendingerne alvorligt.
Forslag: Kunne man i forbindelse med rul fokusere noget mere på, hvordan man store skal
behandle de nye indrullere, og hvordan man som ny kan få det godt i klassen sammen med
de store?
Det er vigtigt, at skolen kommunikere mere direkte om de tiltag, der er gjort, og at vi
arbejder på overvejelserne om en evt. ændring eller justering af strukturen i forbindelse
med reformen.
Henry påtager sig opgaven, og der følges op efter næste forældreevaluering.
3. Computerbrug i klubben - hvad må man se på computeren og hvor meget
voksent opsyn skal der være omkring computeren v. Mette.
Siden henvendelser i foråret har vi i klubben ændret tilbuddet, så der først er computerbrug
fra kl. 14, og der er blevet sat stopklods for nogle åbenlyst angstskabende spil. Men
generelt finder vi det vigtigt, at de lærer at begå sig også med computerspil, film osv. også uden forbud og filtre.
Vigtigt at pointere det fælles ansvar mellem klub og forældre om, f. eks. at overholde
aldersgrænser. I klubben meldes dette ud til børn og forældre.
4. Slikbod i klubben - herunder resultat af forældre-undersøgelsen.
Forespørgslen er blevet besvaret af ca. 60 % af forældrene i MA, MB og 6. 39 personer
synes det er OK med slikboden, 29 at det ikke er OK.
Der er delte meninger om, hvorvidt sliksalget må være der eller ej, men enighed om, at det
skal overvejes grundigt op til den kommende folkeskolereform, hvor hele institutionens
politik omkring mad, sundhed og læring vil komme til overvejelse.
5. Forældretilfredshedsundersøgelse i børnehaven
Er sat i gang for at opfange styrker og svagheder, på samme måde som vi gør årligt i
skolen. Undersøgelsen og de tiltag, der kommer ud af det, fremlægges på forældremøde i

oktober.
Idé: Styrk besvarelsesprocenten med lidt opråb frem mod deadline.
6. Muligheder for at købe mad på skolen?
Mette har snakket med Birgitte fra Borgernes Hus, som er velvilligt indstillet overfor at byde
på levering af noget forældrebetalt mad til skolen, måske i første omgang nogle dage om
ugen. Og hun er med på, at det kan tilpasses særlige ønsker og behov.
En prøveperiode kunne evt. aftales i vinter-forår. Tanja, Mette og Gitte udgør et udvalg og
tager kontakt med Birgitte.
7. Status på økonomi
Henry fremlagde status frem til nu. Det går planmæssigt - og endda lidt bedre end forventet
- med at afbetale underskuddet fra sidste år.
Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.
Idé: Skulle der blive lidt luft i økonomien, ville det være godt at genindføre hytteture i alle
klasser hvert år.
8. Livets gang - stort og småt fra afdelingerne
● Middelalderuge i skole og børnehave - fungerer rigtig godt, børnene er glade og sat
op.
● Klub- og SFO-medarbejdere er også med, og det er super fint.
● Fantastisk forældremøde i MA (hilsen fra en forældre)
● Dejlig børnegruppe i børnehaven lige nu, rolig og god stemning. Også
middelalderuge med kirkebesøg, kalkmalerier osv.
● Sand, skov og garderobe-forbedringer i SFO.
● Der er med udgangspunkt i en innovationsbevilling sat gang i et teknologisk løft med
tablets - iPads primært til indskolingen og Windows 8-tablets, primært til elever med
behov for computerstøtte samt 6. klasse - og sekundært mellemtrinnet.
9. Evt.
Forældreønske: At de gamle sveller i børnehaven bliver fjernet pga. forureningen far
imprægneringsvæske. Henry: Det vil blive håndteret snarest muligt
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