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

Til:
Bestyrelsen

Referat
Onsdag d. 21. februar 2018
Kl. 17:00 – 19:30
Mødet afholdes på Humble Skole i PLC-mødelokalet
Tilstede: Søren, Sanne, Kathrine, Heidi, Niels Erik, Majbritt, Anne, Merete, Thomas og Britt (referent)
Fra elevrådet: Mai, Maja, Naia, Mikkeline
Afbud: Kathrine, Niels Erik
Pkt. Emne.
Beslutning
Tid
1

Godkendelse af
dagsorden

Ved Punkt 5 orienterer Merete og Thomas kort og Christina
kommer med næste gang i stedet for i dag.
Dagsorden godkendt.

17:00 17:05

2

Elevrådets punkter
- status på den gode
gerning
- andet?

Status på den gode gerning er at der hver måned udtrækkes
to gode gerninger, som præmieres. Det er mest indskolingen
der byder ind.
I dag er boghulen på læringscentret blevet indviet ved en lille
fejring med popcorn, saftevand og rød løber. Samtidig blev
reglerne for brugen af boghulen præsenteret og elevrådet
følger den næste tid hvordan boghulen bruges.
Torsdag den 1. marts tager en delegation af elever fra elevråd
på de langelandske skoler til en netværksdag arrangeret af
Danske Skoleelever.

17:05 17:20

Evaluering af klippedagen fra hhv.
Elevrådet: alt er fint som det plejer.
Skolen (tildeling af to stjerne):
Dejligt at forældre og bedsteforældre har opgaver og tager
ansvar. Husk at give konkrete opgaver.
Dejligt med kollegial støtte.
Dejligt at man forud for dagen aftaler med eleverne, hvad de
ønsker at lave.
Fortrykte materialer til de små elever.
At der siges farvel i klassen – giver ro.
To salgssteder til risengrød og salg af andet i kantinen
fungerer godt.
Når dagen er så lang, er det godt, at gemme forskellige
aktiviteter til over middag, så interessen bevares.

17:20 –
17:30

Tovholder: Anne + elevråd

3

Evaluering af klippedagen
i skole og Rævehøj
Input fra elevråd og
personaler (input nu
indsamlet)
Tovholder: Anne + elevråd

Skolen ønsker: kortere dag – forslag…alle der kan, tager
hjem kl. 12. Har elever ikke denne mulighed, kan vi lave fx et
juleværksted med opgaver/historier osv. Fritteren har også talt
om muligheden for at åbne tidligere. Dette ønske er et ønske
fra alle lærere og mange forældre.
Der var virkelig run på kantinen i 1. pause, det er nødvendigt
med god organisering – ikke kun 1 kø osv.

Produktion af pynt til juletræet kunne med fordel laves i
klasserne forinden.
Evaluering fra Børnehaven: der blev bagt pandekager
udenfor, men posten blev ikke så besøgt, så næste år vil der i
stedet arbejdes med de tre andre værksteder.
Dagen foregår meget stille og roligt, alle deltager i det omfang
der er koncentration og lyst til. Børnehaven startede
aktiviteterne senere end skolen, så der var nogle forældre der
ventede. Næste år rykkes starttidspunktet frem, så det starter
tidligere.

4

Evaluering af sidste
skoledag før jul i skole, og
Rævehøj
Input fra elevråd og
personaler (input nu
indsamlet)
Tovholder: Anne + elevråd

Elevrådet: det var fint i kirken, men det blev lidt lang tid.
Gerne bedre struktur over siddepladser i kirken, da vi kom ind
i kirken, var der en del forvirring omkring placering. Det ville
være fint at børnene kan være mere selvhjulpne i deres
placering.

17:30 –
17:40

Skolen: 2 stjerner til: variation i kirkeprogrammet, der var lidt
for både øjne og ører.
Dejligt med Julius Snesjap med nisser.
God og positiv tilslutning fra forældre.
Passende længde. Ros til sekretærens indsats for lærerne på
dagen.
Rart at slutte dagen af sammen.
Ønsker: Klarhed over hvem man går sammen med og hvem
man sidder sammen med.
Gerne bedre tekst-koordinering med præsten. Evt. overvejelse
om vi overhovedet have tekst med i kopi.
Børnehaven og småbørnsgruppen: Ros til indholdet i
kirken, børnene synes også at det var godt.
Det er utrolig hyggeligt at der er så mange forældre der gerne
vil deltage.
Ros til Allan som ny præst og hans tilgang til både
forberedelser og selve juleafslutningen i kirken.

Tak for i dag til elevrådet og mad

5

Regnskab 2017 / budget
2018 – i Rævehøj + skole
(Christina deltager og
fremlægger dette punkt)
Tovholder: Christina,
Merete og Thomas

2/4

Dele af punktet rykkes til næste gang, men vi drøfter kort
hvordan punktet håndteres.
Det bliver lettest at arbejde med, når vi viser tallene på tavlen
og gennemgår dem sammen, så det gør vi næste gang.
Merete og Thomas orienterede kort om status på arbejdet
med budgettet, som er et igangværende projekt på grund af
omlægningerne med småbørnsgruppe, dagpleje syd osv.

17:40 –
18:15

6

Spørgsmål til generel
orientering
- Elev og børnestatus
(bilag)
- Personalestatus (bilag)

-

-

-

18:15 –
18:25

Høringssvar til
styrelsesvedtægten
(indsendt høringssvar
udsendes som Bilag)
Høringssvar til
Kvalitetsrapporten
(orientering)
Forslag til bestyrelsens
årsberetning (bilag)

Tovholder: Merete og
Thomas
7

8

Mødet med
klasseforældreråd den
14/3
Status på møde den 14/3
med klasseforældreråd
(bilag udsendt – MB
afventer respons)
Status inspirationsmateriale
til forældre (følger…) vedr.
kommende bestyrelsesvalg
– øvrigt vedr. valget/møde
den 14/3?
Tovholder: Merete og Britt
Leg og Læringsmiljø Rævehøj (orientering 15

min)
Tovholder: Thomas
•
9•

•

Skolebyt 2018
Status på Skolebyt 2018
Princip for lejrskole – evt.
opdateres
Drøftelse mht. om der ved
f.eks. skolebyt skal være
forældrebetaling, hvilket er
lovligt, men ikke fremgår af
vort princip

Tovholder: Merete og Britt

10

3/4

Forældrehenvendelser

Der er kun få tilmeldte til mødet med klasseforældrerådene
den 14/3, så Christina udsender en tilrettet reminder.

18:25 –
18:45

Af hensyn til 6. klasses indsats drøfter vi muligheden for at
invitere 6. klasses forældre med den aften og tilpasser
aftenens program så de også kan deltage.

Thomas orienterer om indholdet i rapporten, både baggrund
og resultaterne sammenlignet med resultaterne på landsplan,
samt hvilke punkter der arbejdes videre med.
Det har været første gang at forældre er inviteret til at deltage i
rapporten.
Vi beslutter at forældre skal aflevere eleverne i Spodsbjerg til
det kommende skolebyt.
Til informationsmødet om skolebyt den 7/5 holdes der
klassemøder i forlængelse af informationsmødet, hvor
klasselærer hjælper med at aftale kørselsaftaler.
Mødetid og afgangstider kendes først ca. 3 uger inden turen,
pga. evt. forskel på hvilke tider man kan rejse omkostningsfrit
som skolegruppe.
Vi drøfter princippet og beslutter at egenbetaling på kosten
kan indføres, ligesom lovgivningen muliggør det.
Beløbet kan fastsættes fra gang til gang ud fra budgettet for
turen.
Princippet et godkendt og sendt videre. Elevrådet har ikke
deltaget i godkendelsen.
Ingen henvendelser

18:45 –
19:00

19:00 –
19:15

11

Tovholder: Niels Erik

19:15–
19:25

Eventuelt og kommende
punkter
- Informationsniveau
- Kommunikationsstrategi

19:25 –
19:30

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:
Onsdag den 21/2
Torsdag den 22/3
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

4/4

LSK
datoer:
(Tirsdag
den)
27/2
20/3
17/4
15/5
19/6
21/8
18/9
23/10
20/11
18/12

