25. september 2013

Bestyrelsesmøde

i Veng Skole & Børnehus torsdag d. 20. juni 2013 kl. 19.00-21.30
Til stede: Rikke, Kirsten, Max, Morten, Christina, Peter, Lasse, Inge og Henry.
Afbud fra Marianne.
Referat
1. Computerbrug i klubben - sat på af Mette
Udsættes til næste møde.
2. Folkeskolereform 2014 - information fra Henry og en første drøftelse.
Med henvisning til det link, der tidligere er blevet lagt ud til forældrene gennemgik Henry de elementer af
reformen, som har særlig relevans for os.
Bestyrelsen drøftede muligheder og udfordringer i den vedtagne reform. Der var enighed om, at der er
mange gode muligheder i den og at rigtig mange ting allerede er noget, vi arbejder med her på skolen.
Reformen vil uden tvivl være på de fleste af vores møder i det kommende år, når tingene skal
konkretiseres og kommunen melder nogle retningslinier ud.
3. Læreransættelse. Vi h ar fået 55 ansøgninger og har udvalgt 9 til samtale på mandag fra kl. 15.3021.00. Hvem deltager i samtaler? Flere har budt ind. Drøftelse og beslutning.
Lasse og Christina deltager som forældrerepræsentanter.
4. 6. klasse næste år - information og drøftelse
6. klasse bliver på 16 børn.
Der laves kreativt modul og idræt for 5.-6. sammen og for 3.-4. sammen.
Der tilbydes tysk til 6. klasse som et lille forspring ift. deres skift til overbygningsskole.
Der har været en del tummel omkring det med at rulle klassetrin, og det lyder, som om nogle børn er
blevet inddraget lidt for tidligt i det, inden det var drøftet med forældrene.
5. Projekt under den innovative folkeskole - information og drøftelse
Skolen har fået 90.000 kr til hardware og software til et læringsforsøg med brug af programmet
Hukommelsesleg Flex, som bruges til at træne arbejdshukommelse og koncentration. Der vil blive
indkøbt 10 Windows 8 tablets + relevante programmer.
6. Medlemsskab af Landsorganisationen Skole og Forældre. Lasse har fået en henvendelse herom - skal
vi have medlemsskabet op til overvejelse? Drøftelse og beslutning.
Lasse fremlagde henvendelsen fra Skole og Forældre.
Bestyrelsen takker nej til tilbuddet.
7. Livets gang og evt.
Henry skal sørge for, at der bliver lavet en rundspørge blandt forældrene omkring slik i klubben – som
han har lovet for længe siden.
Det kan ikke lade sig gøre at slå op på forældreintras opslagstavler i andre klasser end ens egne.
Ønske om en drøftelse af den nye politik for de 0-6 årige. Hvad skal vi satse på her? Hvordan kan
personalet bruge politikken?
SFO
Det er positivt mærkbart, at alle de faste personaler er tilbage I huset.
God tur til Hørning Musikfestival.
I sommerferien bliver der en vis opdeling, så SFO’en har tid for sig selv, og klub’n for sig selv.
Der er arrangeret to fælles ture, en til Labyrinthia og en til Bækgårdens ridestævne.
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25. september 2013
Klub
Sommerferien nærmer sig.
Gode hytteture til hhv. Samsø og spejdergrunden.
6. klasse havde et afslutningsarrangement for overskuddet fra slikboden: Pizza og overnatning.
Skolen:
Rigtig gode hytteture, og også fint og meget trygt med overnatningen på skolen for indskolingen.
Referent
Henry Thomsen
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