Humble Skole &
Børnehuset Rævehøj
Hovedgaden 64
5932 Humble
Tlf.: 6351 6518
www.humbleskole.skoleporten.dk

Til:
Bestyrelsen

Referat
Torsdag d. 22. marts 2018
Kl. 17:00 – 19:30
Mødet afholdes på Humble Skole i PLC-mødelokalet
Tilstede: Søren, Sanne, Kathrine, Anne, Birgit, Thomas, Merete, Heidi, Britt
Afbud: Niels Erik, Majbritt
Gæst: Christina

Pkt.

Emne.

1

Godkendelse af
dagsorden

2

Elevrådets punkter
- status på den gode
gerning
- hvad arbejder I med?

Beslutning
Elevrådet kunne ikke deltage, så punkterne til drøftelse
med elevrådet bliver flyttet til næste gang.

Tid

Elevrådet arbejder pt. med afklaring af deres rolle på
skolebyt og deres samarbejde med madmødrene samt
hvor vidt Humble Skole er klar til udelivet. – mere om dette
på næste møde.

17:05 17:15

Punktet flyttes til næste gang.

17:15 –
17:25

Punktet flyttes til næste gang.

17:25 –
17:35

Merete og Thomas har været til møde på kommunen
omkring håndteringen af den eventuelt kommende strejke
og lockout. Der kommer et nyt møde Lone Bjerregaard
omkring en konkret plan.
Vi drøfter kommunikationen til børn og forældre omkring
den situation med usikkerhed omkring en mulig lockout og
strejke som vi muligvis går i møde.
Merete og Thomas laver et brev til alle forældre med
simpel overordnet info, så forældre kan forberede sig på
den situation der muligvis opstår efter påske eller senere.

17:35 –
17:45

17:00 17:05

Tovholder: Anne + elevråd
3

Klar til udelivet?
Er Humble Skole klar til at
lege ude?
Tovholder: Anne + elevråd

4

Elevrådets rolle på
skolebyt
Tovholder: Anne + elevråd

5

Strejke og lockout
(orientering og status)
Tovholder: Merete og
Thomas

Tak for i dag til elevrådet og mad

6

Regnskab 2017 / budget
2018 – i Rævehøj + skole

Regnskab og budgetter i pdf, som blev præsenteret på
mødet sendes ud og sammen med budgettet for dagplejen,

7

(Christina deltager og
fremlægger dette punkt)

så vi hver især kan overveje input til næste møde, - hvor
punktet kommer på igen.

18:00 –
18:25

Tovholder: Christina,
Merete og Thomas
Spørgsmål til generel
orientering
- Elev og børnestatus
(punktet drøftes næste
gang)
- Personalestatus
(punktet drøftes næste
gang)
- Årshjul i Rævehøj
(bilag)

Status i børnehaven
Fleksibiliteten som forældre har med at vælge om deres
barn skal starte ved alderen 2 år og 10 mdr eller ved 3 årsalderen, - betyder en del for de prognoser og
beregningsgrundlag som dagplejen og børnehaven regner
ud fra og det er en udfordring.

18:25 –
18:40

-

Status skolebyt –
generel orientering
Madordning inklusiv
frugt i børnehaven
Overgange – status og
handling
Forlængelse af
skoledagen

Tovholder: Merete og
Thomas

7

Tilbagemeldinger fra
mødet med
klasseforældreråd den
14/3 og opstillingsmøde
(orientering)
Tovholder: Merete og Britt

8

Status på kerneopgaver
og hvordan vi arbejder
videre med den d. 7/62018 (orientering)
Rammesætning (drøftelse
af deltagergruppe)

Kirsten Skov er i praktik på kontoret og hjælper Christina
og det fungerer rigtig godt.
Årshjul uddelt og uddybes næste gang.
Madordningen i Rævehøj harmoniseres og skal tilpasses til
vilkårene som er i Simmerbølle, så der er ens vilkår for
forældre på hele Langeland. Thomas får godkendelse til at
frugten, så snart det er muligt, er inkluderet i det beløb som
forældre betaler.
Forlængelse af skoledagen, er tidligere drøftet i
personalegruppen og besluttet at bibeholde. Nu er
forholdene ændret, så vi skal ansøge
undervisningsministeriet, hvis vi faktisk ønsker at forkorte
skoledagen.
Merete og Anne drøfter med personalegruppen og vender
tilbage med svar næste møde.
Forældrerådene havde flere input til bestyrelsen og der
blev drøftet mange emner.

18:40 –
18:50

Til opstillingsmødet blev der opstillet 5 kandidater og én
suppleant. Der er efterfølgende fundet yderligere 3
suppleanter, så der er stadig en ledig plads.
Sidste frist for opstilling af lister til valget er i morgen fredag
den 23/3 -2018
Opfølgning på kerneopgaven og vores værdier i forhold til
kerneopgaven planlægges til bestyrelsens årlige møde
med personalerne den 7. juni.
Deltagerne bliver personaler ved Humble Skole,
Børnehuset Rævehøj og Dagtilbud Syd samt nuværende
og kommende bestyrelsesmedlemmer.

18:50 –
19:00

Tovholder: Thomas
10

2/3

Mødeafholdelse

19:00 –
19:15

fremadrettet med opdelte
møder
Orientering og drøftelse af
rammesætning

Punktet drøftes på næste møde. Der etableres en
arbejdsgruppe der fremlægger forslag til hvordan det kan
gøres.

Tovholder: Thomas
11

19:15 –
19:25

Forældrehenvendelser
Tovholder: Niels Erik

12

19:25 –
19:30

Eventuelt og kommende
punkter
- Informationsniveau
- Kommunikationsstrategi

Godkendelse af referat –
Deltagere i mødet
underskriver referat af
mødet, så Christina kan
synliggøre dokumentet på
Intra og Skoleporten kort
efter mødet.

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder:

Best. møder:
OBS: Møde med LSK 17/4
Tirsdag den 24/4
Mandag den 28/5
Torsdag den 21/6
*i foråret planlægges forskudt valg i bestyrelsen
OBS: Mandag den 7/5: infomøde om skolebyt +
klassemøder

3/3

LSK
datoer:
(Tirsdag
den)
20/3
17/4
15/5
19/6
21/8
18/9
23/10
20/11
18/12

