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

Til:
Bestyrelsen

Referat
Tirsdag d. 24. april 2018
Kl. 17:00 – 19:30
Mødet afholdes på Humble Skole i PLC-mødelokalet
Tilstede: Anne, Thomas, Merete, Niels Erik, Kathrine, Heidi, Britt (referent)
Tilstede elevrådet: Maja, Mikkeline, Mai
Afbud: Majbritt, Sanne, Søren

Pkt.

Emne.

1

Godkendelse af
dagsorden

2

Elevrådets punkter
- status på den gode
gerning
- hvad arbejder I med?
Tovholder: Anne + elevråd

3

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

4

Status på skolebyt
- Elevrådets rolle
- Generel info fra
Merete
Tovholder: Anne + elevråd

Beslutning
Thomas valgt til referent.
Punktet vedr. budget udsættes til næste møde.
Dagsorden er herefter godkendt.

Tid
17:00
17:05

Status på den gode gerning: Der udnævnes en ny vinder på
mandag i indskolingen og på mellemtrinnet.
Elevrådet arbejder for tiden meget med skolebyt (se mere i pkt.
4)
Elevrådet har også i dag været til møde med det fælles elevråd,
hvor der arbejdes med overgangen 6. - 7. kl., samt en kampagne
på tværs af øen om kultur og mad.

17:05
17:15

Elevrådet er i gang med at kortlægge hvilket udstyr der er er og
hvad der måske mangler.
Samtidig har elevrådet fået nogle henvendelser omkring skrald
på legeområderne, som også er et fokusområde pt. i forhold til fx
antallet og placeringen af skraldespande.

17:15
–
17:25

Elevrådets rolle på skolebyt er bl.a. i forhold til forslag til mad og
talentshowet torsdag aften. Talentshowet ændres lidt dette år, så
der gives præmier for deltagelse.
Ros fra madmødrene til elevrådet for gode indkomne forslag.
Elevrådet har også fået til opgave at samle fx en lille video med
forskellige klip fra skolebyt.

17:25
–
17:35

Info fra Merete: forberedelserne er i fuld gang og der er mange
praktiske ting der skal på plads og der er godt styr på det hele.
Der er stadig informationsmøde den 7. maj og præsentationen
derfra lægges derefter ud til alle.
5

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

6

Regnskab 2017/ budget
2018 – i Rævehøj + skole

Der er stadig usikkerhed om hvad der sker, - medierne følges
tæt.
Der er usikkerhed om hvor vidt Intra kører under en evt. strejke
og lockout, så kommunens hjemmeside er den sikre
informationskilde.

17:35
–
17:40

Punktet udsættes.

17:40
-

(afstemning om
godkendelse af budgettet)

17:55

Kort intro fra
arbejdsgruppen om
drøftelser siden sidst samt
afstemning.
Tovholder: Søren og
Merete
7

Godkendelse af ændringer
til forretningsordenen
Ændringer i
styrelsesvedtægterne for
området 0-6 år har medført
ændringer til
forretningsordenen, som
skal godkendes.
Forretningsorden skal
drøftes mht. start af nye
medlemmer i august eller
maj.
Bilag udsendes.
Tovholder: Thomas

Under gennemgangen fremkom flere rettelser til
forretningsordenen, så punktet skal behandles igen næste gang.

17:55
18:10

Arbejdsgruppen er genvalgt.

Tak for i dag til elevrådet og mad
8

Spørgsmål til generel
orientering
- Elev og børnestatus
(bilag udsendes)
- Personalestatus (bilag
udsendes)
- Årshjul uddelt på sidste
møde (er der
spørgsmål?)
- Overgange – status og
handling
- Forlængelse af
skoledagen
- Orientering om
planlægning af næste
skoleår
- Orientering om valg i
børnehaven
Tovholder: Merete og
Thomas

9

Fra skole, før-SFO og SFO til
Busser
Orientering og drøftelse af
hvordan det håndteres
Tovholder: Merete og
Thomas

2/3

Der er indskrevet en ny elev og varslet en anden elev der flytter
hertil.
Der har været tilgang af elever i SFO’en og i børnehaven.

18:15
–
18:30

Overgange: 6. -7. kl. den 2. maj er der det første møde for elever
og forældre på Ørstedsskolen.
Overgange børnehave til førSFO – der er ryste-sammen tiltag i
gang og fremlagt ved informationsmødet med kommende 0. kl.
Forlængelse af skoledagen – udsættes til næste møde – det er
ikke drøftet med personalet endnu.
Planlægning af kommende skoleår er i fuld gang.
Der er planlagt valg i børnehaven jfr. den nye forretningsorden.
Invitationen er sendt ud, og forældre opfordres til at melde
tilbage om hvor vidt de deltager i mødet, og hvor vidt de ønsker
at stille op.
I før-SFO’en følges børnene over til bussen af en voksen, og
efter sommerferien følges børnene ikke til bussen fra SFO’en.
Efter skole følges børnene til bussen af en voksen.
Der er en udfordring i at eleverne nogle gange står mange
sammen og bare venter på at komme ind i bussen.
Thomas kontakter Bergholt for høre om det kan gøres
anderledes.

18:30
–
18:45

10

Mødeafholdelse
fremadrettet med opdelte
møder
Arbejdsgruppen orienterer
og fremlægger forslag til
mødestruktur som afprøves
1. gang på mødet i august.
Tovholder: Thomas

11

Oplæg til
konflikthåndtering på
Humble Skole og
Børnehuset Rævehøj

Mødeafholdelse fremadrettet gøres ved at hver gruppe mødes
hver for sig den første time af mødet, dvs. at pasningsområdet
for de 0-6 årige (forældrerepræsentanter og
personalerepræsentanter) samt skoleområdet (elevråd,
forældrerepræsentanter og personalerepræsentanter) holder
møde hver for sig, hvorefter vi mødes til fælles spisning for alle.
Derefter sendes rådsrepræsentanter hjem.
Ved afstemninger samles vi inden maden og stemmer.
Efter spisning holdes bestyrelsesmøde samlet.

18:45
–
19:00

Anne fremlagde et informativt oplæg vedr. de faser som der
arbejdes med ved konflikter.
I drøfter hvordan oplægget kan bruges og forklares til forældre.

19:00
–
19:15

Ingen henvendelser.

19:15
–
19:25

Mandag den 7. maj kommer LSK på besøg på Humble Skole og i
Børnehuset Rævehøj, hvor de deltager i morgensamlingen og
derefter får rundvisning og deltager i forskellige aktiviteter i
praksis.

19:25
–
19:30

Best. møder:
OBS: Møde med LSK 17/4

LSK
(Tirs
d.)
15/5
19/6
21/8
18/9
23/10
20/11
18/12

Tovholder. Anne
12

Forældrehenvendelser
Tovholder: Niels Erik

13

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:
*i foråret planlægges
forskudt valg i bestyrelsen
OBS: Mandag den 7/5:
infomøde om skolebyt +
klassemøder

3/3

Mandag den 28/5
Torsdag den 21/6

