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

Til:
Bestyrelsen

Referat
Tirsdag d. 16. januar 2018
Kl. 17:00 – 19:30
Mødet afholdes på Humble Skole i PLC-mødelokalet
Tilstede: Merete, Niels Erik, Kathrine, Heidi, Anne, Sanne, Søren, Britt
Afbud: Majbritt, Thomas, Birgit
Pkt. Emne.
Beslutning
1

2

3

4

Godkendelse af dagsorden

Spørgsmål til generel
orientering
- Elev og børnestatus
(bilag)
- Personalestatus (bilag)
- Info omkring indskrivning
0.kl.
- Status vedr.
trivselsarbejdet i
klasserne (ny elevtrivselsundersøgelse
efter nytår)
- Børnehaven arbejder
med fokus på Tidlig
Opsporing i ugerne 4-6
Tovholder: Thomas &
Merete
Høringssvar på
Styrelsesvedtægt for De
Kommunale Dagtilbud i
Langeland Kommune
- Arbejdsgruppe
nedsættes
Tovholder: Søren og Merete
Valg på Humble Skole (se
Bilag for processen)
- Valgdato
- Valgperiode
- Genvalg
- Valgprocedure

Tid

Godkendt

17:00
17:05

-Ingen spørgsmål til bilagene.

17:05
17:25

-Indskrivning til kommende 0. klasse er i gang.
-Der arbejdes løbende med tidlig opsporing i børnehaven,
men i ugerne 4-6 er der særligt fokus på det, for bl.a. at få
drøftet hvordan der arbejdes med det.

Styrelsesvedtægten drøftes i forhold til overordnet retning.
En arbejdsgruppe, som udarbejder høringssvar sammen med
Thomas nedsættes.
Arbejdsgruppen består af Søren, Sanne og Kathrine.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at lave et brev til alle
forældre til orientering om valget, for at skabe opmærksomhed
omkring både valget og bestyrelsen samt arbejdet i
bestyrelsen.
Arbejdsgruppen består af Merete og Britt.
Resten af bestyrelsen får mulighed for at komme med input til
brevet.

17:25
–
17:35

17:35
–
18:00

Tovholder: Thomas, Merete
og Søren
PAUSE 18:00 – 18:15
5

Forslag til punkter til
bestyrelsens årlige møde
med
klasseforældrerådene?
Mødetidspunkt: 14/3 kl.
17:00-18:45
Tovholder: Søren og Britt

6

Bestyrelsens kommentarer
til Humble Skoles
kvalitetsrapport/
Høringssvar til
Kvalitetsrapporten
Arbejdsgruppe nedsættes
Tovholder: Søren og Britt

Klasseforældrerådene inviteres til et møde den 14. marts, hvor
der serveres en sandwich eller lignede. Mødet bliver lagt
samme dag som valgmødet, hvor valgmødet ligger i
forlængelse af mødet.
Christina skriver til alle klasseforældreråd og spørger efter
punkter til bestyrelsens årlige møde med
klasseforældrerådene. Dagsorden til mødet laves derefter.
I brevet nævnes også det forestående valg.

18:15
–
18:35

Høringssvaret skal indsendes inden næste møde og derfor
nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af høringssvaret.
Arbejdsgruppen består af Merete og Britt

18:35
–
18:45

Kvalitetsrapporten rundsendes sammen med referatet af
dagens møde.
Høringssvaret rundsendes til bestyrelsen for eventuelle
tilføjelser.

7

Nyt Skema for foråret 2018
Godkendelse
Tovholder: Merete

Skemaet drøftes og godkendes.

18:45
–
19:00

8

Forældrehenvendelser
Tovholder: Niels Erik

Ingen henvendelser

19:00
–
19:15

11

Eventuelt og kommende
punkter
- Informationsniveau
- Kommunikationsstrategi
- Budget (mødet 21/2)
- Leg-og
læringsmiljøvurdering
(21/2)
- Evaluering af klippedag
og juleafslutning 2017
(21/2)

Elevrådet og fælles elevråd

19:15
–
19:30

Godkendelse af referat –

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder:

2/3

Deltagere i mødet underskriver referat af mødet, så Christina
kan synliggøre dokumentet på Intra og Skoleporten kort efter
mødet.
Best. møder:
Tirsdag den 16/1*
Onsdag den 21/2
Torsdag den 22/3
Tirsdag den 24/4

USK
datoer:
23/1
27/2

Mandag den 28/5
Torsdag den 21/6
*i foråret planlægges forskudt valg i bestyrelsen
OBS: Mandag den 7/5: infomøde om skolebyt + klassemøder

20/3
17/4
15/5
19/6
21/8
18/9
23/10
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