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

Til:
Bestyrelsen

Referat
Onsdag d. 16. august 2017
Kl 17:00 – 19:30
Mødet afholdes på Humble Skole - lærerværelset…
Pkt.

Emne.

Beslutning

Tid

1

Godkendelse af dagsorden

Rettelse til punkt 5: det er ikke høringssvar til Lone
Bjerregaard, men en skriftlig tilbagemelding.

17:00 - 17:05

2

Velkommen til de nye
medlemmer
Nye repræsentanter for
Børnehaven valgt ind inden
sommerferien.

3

Konstituering af
næstformand
(Næstformand vælges blandt
repræsentanter for børnehaven)

Søren Rosholt blev valgt til næstformand.

17:10 – 17:20

4

Spørgsmål til generel
orientering
- Elev og børnestatus
(bilag)
- Personalestatus (bilag)
- Dialogmøde med USK i
efteråret 2017

Bilag er ved en fejl ikke udsendt forud for mødet, men
udsendes sammen med referatet.
Det nye skoleår er startet med 134 elever.
Der er kommet 2 nye elever i 5. klasse, så der nu er 12
elever.
Børnehaven og SFO har 94 børn tilmeldt.
Orientering ifølge bilag.

17:20 – 17:35

Bestyrelsen har ingen bemærkninger.

17:35 – 18:00

17:05 - 17:10

Tovholder: Merete & Jens
Viggo

5

Høringssvar til Lone
Bjerregaard vedr. ny
struktur på børneområdet
(bilag følger)

PAUSE 18:00 – 18:20

6

7

Punkter til mødet med Lone
Bjerregaard (næste møde)
Drøftelse af hvilke punkter vi
har til det næste møde hvor
Lone Bjerregaard har tilbudt at
deltage.

Sommerfest den 31. august
Generel orientering og
Drøftelse: Hvordan skal
bestyrelsen markere sig?
Tovholder: Merete, Søren og
Britt

8

Kommunikation
Drøftelse: Hvordan
kommunikerer vi internt og
eksternt?
Ønsker til fremtidig
kommunikationsplatform.
Tovholder: Merete, Søren og
Britt

1. Status på småbørnsgruppe og legestue
2. Budgetter – hvordan bliver beregningsgrundlaget
mellem skole, børnehave og dagpleje
3. Status på kommunikationsredskaber for de forskellige
områder (dagpleje, småbørngruppe, børnehave, SFO og
skole)
4. Ny struktur i Langeland Kommune
5. Bus og transport
De første møder med sommerfestudvalget for hhv. skole
og børnehave er afholdt og koordinering af boder er i
gang.
Vi afventer svar om vi kan lave loppemarked.
Bestyrelsen får lavet ens T-shirts for at tydeliggøre hvem
vi er og bliver præsenteret under velkomsten.
I forbindelse med ændringer af strukturen i dagpleje,
børnehaven og dagplejens legestue, - har der været nogle
forviklinger, som synliggør behovet for en mere ensartet
kommunikation til forældre.

18:20 – 18:30

18:30– 18:55

18:55– 19:15

I dag benyttes forskellige systemer afhængigt af område fx
i-portalen i børnehaven og Intra på skoleområdet.
Bestyrelsen drøfter fordele ved, - og ønsker til, et fælles
system.
Idealscenariet er at have ét fælles system, som følger
børnene fra de starter i dagplejen og til de går ud af skolen.
Punktet drøftes på næste møde, hvor Lone Bjerregaard
også deltager og hvor skolens IT-ansvarlige Tina Karlsen
inviteres til at deltage.

9

Forældrehenvendelser

Et par henvendelser drøftes i forhold til læringspunkter
fremadrettet.

19:15 - 19:25

Tovholder: Niels Erik

10

Eventuelt

1. Bestyrelsen var på rundtur og besigtige den nye
indretning af lokalerne for hhv., SFO, Småbørnsgruppe og
dagplejens legestue.
Stor ros til indretningen af de nye lokaler, vi ser positivt på
udnyttelsen af lokalerne med hensyn til at skabe
samhørighed og en rød tråd på tværs af pasningstilbud.
Bestyrelsen er nysgerrig på løsningen af udfordringen med
puslepladsen, særligt på dage hvor der er legestue.
Bestyrelsen er også spændt på løsningen omkring skur og
skyggepladser til barnevogne samt håndtering af brandveje
i forhold til placering af garderober og skuret til
barnevogne.
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19:25 – 19:30

2. Der er søg LEF-fonden om to projekter på skolen, hhv.
kunstprojekt og midler til implementering af tiltag i
forbindelse med ILearn.
3. Som opfølgning på et spørgsmål stillet på sidste møde:
Elevrådet skal være konstitueret inden udgangen af
oktober, hvis skolen har et elevråd, - vi har et elevråd og
de deltager på næste møde.
Godkendelse af referat –
Deltagere i mødet underskriver
referat af mødet, så det kan
lægges op på Intra og
Skoleporten kort efter mødet.

Datoer for kommende
bestyrelsesmøder:

Best. møder:
Onsdag den 20/9
Torsdag den 26/10
Mandag den 20/11
Tirsdag den 16/1*
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
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USK datoer:
17/8
20/9
24/10
14/11
19/12

