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

Til:
Bestyrelsen

Referat
Mandag d. 28. maj 2018
Kl. 17:00 – 19:30
Mødet afholdes på Humble Skole i PLC-mødelokalet
Tilstede: Thomas, Sanne, Merete, Anne, Søren, Heidi, Majbritt, Birgit, Britt
Afbud: Elevrådet, Niels Erik

Pkt.

Emne

Beslutning

Tid

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

17:00
17:05

2

Elevrådets punkter
(orientering)
- Den gode gerning
- Skolebyt

Elevrådet har meldt afbud pga. arbejdspresset i forgange
uge med skolebyt.

17:05
17:15

Timefordelingsplan for indskolingen er godkendt.
På mellemtrinnet har personalegruppen drøftet
mulighederne for udnyttelses af undervisningsministeriets
forslag til folkeskolelovens §16B, hvor nogle timer kan
omlægges. Ansøgningen gælder for et år ad gangen.
Personalet ønsker at omlægge en lektion fra den
nuværende lektiecafé/faglig fordybelse til ekstra ressourcer
en ugedag/fagdag om måneden.
Bestyrelsen følger forløbet med spænding.
Vi skal ansøge om tilladelse til omlægningen inden den 1/6.
Bestyrelsen drøfter forslaget og bakker op om forslaget.

17:15
–
17:40

Regnskab 2017 og budget 2018 drøftes.
Bestyrelsen mangler en del linjer i regnskabet for at få en
reel indsigt i, hvad der reelt er indeholdt i de forskellige
udgiftsposter.
Fx fremgår det ikke af regnskabet hvor mange udgifter der
er til vikarer, - hverken budgetteret eller forbrugt.
Fx fremgår det ikke af regnskabet hvad der er indeholdt i
udgifterne til pedellerne. (Ole Have er inviteret til næste
møde for at drøfte dette).
Fx fremgår det ikke helt konkret hvordan økonomien i
kantinen er sat sammen – dette skyldes blandt andet at der
stadig er uafklarede emner i forhold til den nye
småbørnsgruppe og gæsteplejen.

17:40
17:55

Tovholder: Anne + elevråd
3

Timefordelingsplan (Til
godkendelse)
Bilag udsendes
Tovholder: Merete og
Thomas

4

Regnskab 2017/ budget 2018
– i Rævehøj + skole
(afstemning om godkendelse
af budgettet)
Kort intro fra arbejdsgruppen
om drøftelser siden sidst samt
afstemning.
Vi arbejder på at få linjer ind i
budgettet for at tydeliggøre
hvilke poster der er i
regnskabet.
Tovholder: Søren og Merete

Bestyrelsen sætter økonomien på årshjulet, så vi kan følge
det mere løbende fx kvartalsvist.

5

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

Arbejdsgruppen har været samlet igen og rettet jfr. input fra
sidste møde.
§11 stk. 7 rettes desuden.
Herefter er forretningsordenen godkendt.

17:55
18:10

Tak for i dag til elevrådet og mad

8

Spørgsmål til generel
orientering
- Elev og børnestatus (bilag
udsendes)
- Personalestatus (bilag
udsendes)
- Orientering om valg i
børnehaven
- Ny dagtilbudsreform (kort
orientering)
Tovholder: Merete og
Thomas

9

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

10

Principper i Børnehaven

-

Elev og børnestatus drøftet
Personalestatus drøftet

Valg i Rævehøj
Der har været kampvalg i Rævehøj, - der var 9 kandidater
der gerne ville med i det nye råd.
Der blev valgt 6 til rådet og 3 suppleanter.
Ny dagtilbudsreform (kort info)
Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier er nøgleord.
Det er endnu uklart hvordan det konkret skal udføres i
praksis.

Opfølgning på punktet fra sidste gang.
Vi drøfter hvordan det håndteres i dag, og hvilke afgange
der er udfordringer med samt hvad der kan gøres.
Der er en plan for personalet, med hvem der følger
klasserne til busserne. Merete og Thomas tager punktet
med til personalerne og vi følger op igen efter
sommerferien.

18:30
–
18:40

Sanne og Thomas danner arbejdsgruppe og forbereder
noget materiale til det nye råd.

18:40
–
19:00

Thomas har talt med den eksterne facilitator i dag og
drøftet hvad mødet skal indeholde.
Invitationer til mødet udsendes til alle i morgen.
Sammen med invitationerne sendes formuleringen af
kerneopgaven, som vi formulerede på det fælles møde
sidste år.

19:00
19:15

Tovholder: Thomas
11

2/3

Det årlige møde med
personalerne d. 7/6
- Forberedelse af mødet
med ekstern facilitator
Tovholder: Thomas

18:15
–
18:30

12

Forældrehenvendelser

Ingen henvendelser

19:15
–
19:25

Næste møde rykkes til mandag den 25. juni, pga. ny
tradition i børnehaven der i år ligger den 21. juni

19:25
–
19:30

Tovholder: Niels Erik
13

Eventuelt og kommende
punkter
- Informationsniveau
- Kommunikationsstrategi

Der afholdes ansættelsessamtaler til de to nye
pædagogstillinger i Rævehøj på torsdag.
Merete orienterede om et samarbejde mellem Vejle,
Middelfart og Langeland Kommuner, og A.P. Møllers
fondsmidler til projektet ”Videre med professionelle
læringsfællesskaber”, som løber over to år med start augsep. 2018

Godkendelse af referat –
Deltagere i mødet
underskriver referat af mødet,
så Christina kan synliggøre
dokumentet på Intra og
Skoleporten kort efter mødet.
Best. møder:
Datoer for kommende
bestyrelsesmøder:

3/3

Mandag den 25/6

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

