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

Til:
Forældestyrelsen og forældreråd.

Fællesmøde bestyrelse og råd.

Referat
Onsdag d. 22. august 2018
Kl. 17:00 – 19:30
Mødet afholdes på Humble Skole i PLC-mødelokalet
Tilstede: Britt (rep. Dagplejen), Lonnie, Merete, Thomas, Birgit, Mette, Sanne, Tina, Kamilla, Tanija, Thit, Dennis, Søren,
Britt (ref.)
Afbud: Elevrådet deltager ikke ved dette møde.

Pkt.

Emne.

Beslutning

Tid

1

Godkendelse af dagsorden

Vi rykker punktet konstituering til efter punktet om
den nye dagtilbudslov, da den indeholder punkter,
som vi skal være opmærksomme på.

17:00
17:05

2

Velkommen til den nye
Forældrebestyrelse og forældrerådet.
- Præsentationsrunde

-

-

Mødestruktur (orientering og
drøftelse)
o dagsorden og
mødestruktur
o årshjul for bestyrelsens
arbejde
o mødedatoer (se bilag =
udspil til drøftelse)
Tavshedserklæring
(orientering/uddeles/underskriv
es)

-

”Skolebestyrelsens håndbog” +
T-shirt (uddeles)

-

Fotografering d.27-28. august
(orientering)

-

Mærkesager (orientering)

-

Info om fælles bestyrelseskursus
(orientering)

-

Konstituering (forældrevalgte
repræsentanter)

Tovholder: Merete, Thomas, Britt og
Søren

Information om kommende mødestruktur med fagopdelte møder den første time og fælles
bestyrelsesmøde efterfølgende.
Vi drøfter hvordan dagsordener kan håndteres
fremadrettet.
Mærkesager drøftes som punkt næste gang, så de
kan tænkes ind i bestyrelsens årshjul, - som der
skal laves en ny udgave af.
Det gamle årshjul udsendes til inspiration sammen
med referatet fra mødet.
Tavshedserklæring uddelt og underskrives.
Håndbog uddeles. Thomas undersøger om der
findes en relevant håndbog til børnehavens
bestyrelse også.
Vi drøfter suppleanters deltagelse på møderne,
ligesom de gør på Ørstedsskolen og vedtager at
de inviteres til møderne fremadrettet.
Fotografering: der kommer fotograf på skolen på
mandag den 27.-28. august, og der vil det være
rigtig fint hvis bestyrelsen også har mulighed for at
få taget billeder. Fotograferingen foregår om
formiddagen og man møder bare op.
Info om fælles bestyrelseskursus:
Der laves et fælles bestyrelseskursus for de tre
kommunale skoler på øen. Indtil videre bliver det
Tirsdag den 20. november kl.16.30 – 20.00 på

17:05
17:40

Ørstedsskolen.
3

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

-

”Videre med pædagogiske
læringsfællesskaber” (orientering)
”Effektiviseringskataloget” (status)
Forældrearbejdsdag start oktober
(orientering)
Velkomstfolder Rævehøj
børnehave/småbørnsgruppe og
SFO. (orientering)
Anvendelse af tidligere SFO-lokale,
Hallinggade (orientering)

Vi drøfter børnetal i institutionerne.

17:40
18:15

Økonomi Rævehøj – Thomas orienterer om status
på et overført underskud fra tidligere år på
budgettet der vil optræde i de kommende
orienteringer om økonomi.
Videre med pædagogiske læringsfælleskaber –
orientering om at Humble Skole deltager i del II af
et kursus finansieret af eksterne midler. Det er
Tina Karlsen og Merete Borch der deltager i
kurset.
Effektiviseringskataloget – orientering om status
Forældrearbejdsdag start oktober
Personalegruppen ved Rævehøj ønsker at
arrangere en forældrearbejdsdag, hvor der kan
samles op på mange projekter i Rævehøj.
Vi drøfter fordele og ulemper ved at afholde det en
hverdag eller en weekend og efterår eller forår.
Personalet er ved at skrive en ønskeseddel til
tiltag.
Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Thit,
Dennis og Tanija. Thomas og Merete er med inde
over i det omfang der er behov for. Thomas drøfter
med personalet og finder en kontaktperson for
arbejdsgruppen blandt personalet.
Velkomstfolder for Rævehøj er under revurdering,
- Det bliver en af de første opgaver for rådet på
næste møde. Thomas udsender den nuværende
version til orientering.
Orientering om anvendelse af tidligere SFO-lokale
i Hallinggade. Vi drøfter udfordringerne.
18:15
18:35

Pause - Skolen er vært med en
bid brød.
4

Mad og måltidspolitik (status)
Tovholder: Merete og Thomas

5

Ny dagtilbudslov etablering og
forældrebestyrelsens rolle (orientering)
Tovholder: Thomas

2/3

Der har været en Mad og måltidspolitik i høring der
gælder for området 0-18 år. Der er tidligere skrevet
høringssvar og den afventer pt. godkendelse fra
det politiske system.

18:35
–
18:50

Ny dagtilbudslov er på vej til at træde i kraft.
Thomas har fået mini-udgave af en handlingsplan
for implementering af loven. Der orienteres mere
generelt om indholdet i det, på det næste møde.

18:50
19:05

Enkelte punkter er relevante i forhold til
bestyrelsens konstituering, og dem skal vi derfor
tage højde for i dag.

6

Konstituering
(punkt rykket fra punkt 2)

Dennis og Søren går videre til bestyrelsen for
Rævehøj. Der konstitueres næstformand på næste
møde.
Tanija og Britt er valgt ind for 2 år.
Tina, Lonny og Thit er valgt ind for 4 år.
Thit er valgt som formand.

Sommerfest torsdag den 30/8 kl. 17.0019.30
(opfølgning)

Merete kan ikke deltage i sommerfesten, da Lone
Bjerregaard har beordret til anden opgave.
Thomas byder velkommen.

19:05
19:20

Tovholder: Thomas og Merete
7

Eventuelt og kommende mødepunkter

19:20
–
19:30

- Informationsniveau
- Kommunikationsstrategi
- Ferieplan for 2020-2021 (høringssvar –
på LSK d. 21/8)
- Trivselsundersøgelse - elever 2017/18
(Handleplan for 18/19)
- Evt. punkter til møde den 11/12 med
Lone
Godkendelse af referat –
Deltagere i mødet underskriver referat
inden mødet afsluttes.
Christina synliggør snarest herefter
referatet på Intra og Skoleporten.

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder:
Lone tilbyder at deltage i møde? Tjekket
hendes kalender – hvis den 10/12
rykkes til den 11/12 er der en mulighed..

3/3

Best. møder:
22/8
2/10
8/11
10/12 – 11/12??
4/2
5/3
24/4 m. pers.
20/6

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

