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

Til:
Bestyrelsen

Referat
Tirsdag d. 24. oktober 2017
Kl 17:30 – 20:00
Mødet afholdes på Humble Skole i PLC-mødelokalet
Pkt.

Emne.

Beslutning

Tid

1

Godkendelse af
dagsorden

Elevrådet kunne ikke nå at drøfte punkterne pga.
efterårsferien, så punkterne 2 og 3 udsættes til næste gang.

17:30
- 17:35

2

Elevrådet
- præsentation
- punkter til
fremlæggelse

Punktet udsættes til næste gang.

17:35 17:45

Punktet udsættes til næste gang.

17:45
–
17:55

Dejligt vejr til trimdagen.
Personalet evaluerede ugen og trimdagen fredag eftermiddag
efter trimdagen og drøftede blandt andet bemanding af
posterne ved aktiviteterne i løbet af ugen.
Desværre var der en hel bus der kørte tom fra Skovsgaard,
fordi der manglede tilbagemeldinger fra forældre.
Kantinen kom lidt sent i forhold til behovet.
Det fungerede godt med opvarmning.

17:55
–
18:05

Tovholder: Anne + elevråd
3

Elevrådets input til
kantinen
Tovholder: Anne + elevråd

4

Evaluering af Aktiv uge i
uge 41 og Trimdagen

Personalet i børnehaven og småbørnsgruppen har ikke nået at
evaluere trimdagen endnu, - så input følger på næste møde.

5

Regnskab fra
Sommerfesten den 30/8
(Se bilag)
Til orientering.

Sekretæren tjekker regnskabet igen.

Tovholder: Merete

Tak for i dag til elevrådet

18:05
–
18:15

6

Spørgsmål til generel
orientering
- Elev og børnestatus
(bilag)
- Personalestatus (bilag)
- Færdsel og
tilgængelighed
- Dialogmøde med USK
tidligere i dag
Tovholder: Thomas &
Merete

Elev og børnestatus: drøftet
Personalestatus: drøftet
Færdsel og tilgængelighed:
Heidi fra Infrastruktur har været på besøg, og har været rundt
på skolen og besigtige forholdene som opfølgning på tidligere
drøftelser. I den anledning blev der drøftet emnet
”tilgængelighed” i forhold til kørestolsbrugere. Pt. er der
udfordringer med tilgængeligheden til Stadion. Der har været
møde med en repræsentant fra Hekob for at drøfte hvad vi kan
gøre fælles, og der bliver et nyt møde mht. at udarbejde en
henvendelse til kommunen.
Skolen har haft en kørestolsbruger på besøg for at vurdere
skolen set som kørestolsbruger og overordnet set var det fint,
der var småting der kunne justeres.

18:15
–
18:30

Hegnet ved flagstangen påstartes ændret i løbet af denne uge
i forhold til tilpasninger til småbørnsgruppen.
Tilgængelig generelt drøftes.
Dialogmøde med USK kl. 16-17 i dag
USK havde inviteret til dialogmøde for at drøfte erfaringerne
med at forkorte skoledagen, som der er arbejdet med på
Ørstedsskolen og Nordskolen.
Andre emner der blev drøftet var bl.a. åben skole og
bevægelse, at bruge lokalområdet og lignende.
USK foreslog at vi kunne mødes oftere, og skolerne
opfordrede straks til at USK kom på besøg.
PAUSE 18:30 – 18:45
7

8

2/3

Mad og måltidspolitik
Udspil er til kommentarer
og drøftelse i bestyrelsen
(se bilag).
Tilbagemelding til Lone
Bjerregaard, senest 1/12

Mad og måltidspolitikken drøftes, - og sammenholdes med
eksempler på hvordan vi gør det i dag.

Tovholder: Merete og
Thomas

Vi hilser mad og måltidspolitikken velkommen og glæder os til
at arbejde videre med den.

Kantinen – til drøftelse og
afklaring
- Økonomi
- Drift
- Kvalitet
- Bemanding
- Prissætning i
skoledelen

Eksempler fra ugen på menuer og antal af solgte produkter
deles ud.
Vi drøfter budgettet for kantinen og forudsætningerne for
budgettet. Der er stadig nogle ubekendte faktorer i forhold til
småbørnsgruppen og gæstedagplejen.
Thomas undersøger nærmere.

18:45
–
19:05

Vi vil som bestyrelse bruge Mad og måltidspolitikken som
rettesnor og ud fra den beskrive hvordan vi her på stedet
arbejder med det.

19:05
–
19:30

Tovholder: Merete og
Thomas

Kvaliteten drøftes.
Personalet i børnehaven og SFO har drøftet det på et møde
og der tilbagemeldingerne er positive.
Fra 1. januar 2018 vil der være prisstigning på dagens ret og
salatbaren på 5 kr pr. del, da der ikke har været prisstigninger
siden 2006 eller længere tilbage.

9

Valg til madordning i
Rævehøj
Drøftelse af valgmateriale.
Til drøftelse og beslutning.
Bilag udsendes.
Tovholder: Merete og
Thomas

10

Forældrehenvendelser
Tovholder: Niels Erik

11

Eventuelt og kommende
punkter

Valgmaterialet drøftes. Brevet til forældre i forbindelse med
valget er opdateret, så der blandt andet fremgår at
madordningen er et tilbud der kan fravælges, så det betyder
en positiv stemme hvis forældre stemmer blankt eller undlader
at stemme.
Materialer tilrettes i morgen (25. okt) og sendes ud til forældre,
hvorefter valget afsluttes mandag den 6. november kl. 16:45.
Tirsdag den 7. november optælles stemmer af Thomas og
Kathrine (forældrerepræsentant fra bestyrelsen).

19:30
–
19:50

19:50
–
19:55

Da dagsorden blev skrevet, var der mange punkter vi ikke
kunne nå, så der er mange punkter til næste gang.
Punkter fra i dag:
- Informationsniveau
- Kommunikationsstrategi
- Antal møder

19:55
–
20:00

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:

3/3

Best. møder:
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

USK
datoer:
24/10
14/11
19/12

