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

Til:
Bestyrelsen

Referat
Onsdag d. 20. september 2017
Kl 17:00 – 19:30
Mødet afholdes på Humble Skole - PLC-mødelokale…
Lone Bjerregaard deltager fra ved 18 tiden + Tina Karlsen (vedr. IT/kommunikation – punkt 7 stk. 4 + 8)
Pkt.

Emne.

Beslutning

Tid

1

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

17:00 17:05

2

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

Elev og børnestatus: 2 elever er meldt ud og 2 elever er meldt ind.
1 elev meldt ud af børnehaven.

17:05 17:15

Personalestatus: drøftet
Dialogmøde med USK: vanen tror afholdes dialogmøde for skoleleder
og formand

Tovholder: Jens &
Merete

3

Elevrådet
- præsentation
- punkter til
fremlæggelse
Tovholder: Anne +
elevråd

Præsentation af medlemmer:
Formand: Maja 5. kl.
Phillip 6. kl, Mikkeline og Nanna 4. kl.
Mai 5. kl. (næstformand) og Karoline 6.kl.
Elevrådet har undersøgt hvordan eleverne på Humble Skole kommer til
og fra Skole.
Undersøgelsen udsendes sammen med referatet
Undersøgelsen viser at der kun er få skoleelever der cykler.
Boghule: en hule til at læse bøger i med puder så den er hyggelig at
være i. Der kan læses en god bog eller laves lektier i den. Der mangler
at blive sat en masse interessante bøger udenpå boghulen, så den er
beklædt med bøger. Der kan være ca. 4 elever i boghulen af gangen.
Elevrådet skal indvie boghulen når den bliver færdig og forhåbentlig
kommer Øboen på besøg ved indvielsen.
Skab ved indskolingen – elevrådet har sorteret og organiseret alle de
spil der stod i skabet. Spillene er sorteret efter aldersgrupper og genrer

17:15
–
17:30

og er for alle elever på skolen.
Det er håbet at få et fælles elevråd op og køre i år. Humble Skole har
taget bolden med at løbe det i gang og der er midler at hente til
formålet.
4

Evaluering af
Sommerfesten den
30/8 &
bestyrelsens
synlighed
Alle bedes gøre sig
overvejelser og
bidrage
Tovholder:
Britt/Søren

(Regnskab for Sommerfesten følger på næste møde, da ikke alle
regninger er modtaget).

17:30
–
17:40

Sommerfesten drøftes som bordet rundt – generelt positive
tilbagemeldinger: god aften, travlt, tiden gik stærkt, god oplevelse, rart
med mere luft og bedre spredning af aktiviteterne (sammenlignet med
sidste år), godt med t-shirts til bestyrelsesmedlemmerne.
Læring til næste gang:
- Flere pandekagebagere, alt der blev bagt af pandekager blev afsat
med det samme, og det var svært at følge med. Der kunne godt
være blevet solgt flere pandekager.
Obs på kabling og el, da det er en udfordring at få strøm nok til at
drive panderne. Serviceteamet inddrages.
- Bedre planlægning af vagtplaner i nogle klasser i forhold til
aftenens tider og aktiviteternes omfang i tid dvs. tid til klargøring,
intro, pause og oprydning.
- Bedre kommunikation til forældre omkring regler fx hvor der skal
forældre med og hvor forældre forventes at deltage/hjælpe til
- Bedre lyd i aulaen næste gang, de bagerste kunne ikke høre
noget
Forslag:
- inddragelse af forældre i børnehaven til pandekagebagning eller
sukker/marmelade fordeling?
- mere børnevenlig (håndvenlig) menu dvs. noget der kan tages
med lettere end kartoffelsalat
- Lærere og pædagoger i ”firmatøj” til næste år? Det skaber
synlighed omkring roller

5

2/4

Høringssvar
Vedr.
kvalitetsrapport
dagtilbud 2016
(bilag)
Alle bedes gøre sig
overvejelser og
bidrage
Tovholder: Jens
skriver og
videreformidler
høringssvar

Repræsentanter for børnehaven aftaler indbyrdes hvem der laver
Høringssvar vedr. kvalitetsrapporten for dagtilbud sammen med Jens i
løbet af næste uge.
Eventuelle input til høringssvar sendes til Søren Rosholt.

17:40
–
17:50

6

Ferieplanen for
skolerne i
Langeland
Kommune
2018/2019 og
2019/2020 sendes
af USK i høring i
skolernes
bestyrelser.

Ferieplanerne er drøftet.

17:50
–
18:05

Med baggrund i
Undervisningsministeriets
bekendtgørelse om
begyndelsestidspunkt for
elevernes sommerferie i
folkeskolen er der af
administrationen
udarbejdet udkast til
ferieplan for Langeland
Kommune for skoleåret
2018/2019 og 2019/2020.
Da
Undervisningsministeriets
prøveplan først udsendes
i løbet af det pågældende
skoleår, tages der
forbehold for eventuelle
skriftlige prøver fredag
efter Kr. Himmelfartsdag.

Deadline
høringssvar d. 1/10.
(bilag)
Tovholder: Merete
skriver og
videreformidler
høringssvar

PAUSE 18:05 – 18:30

7

3/4

Punkter til mødet med
Lone Bjerregaard
1. Status på småbørnsgruppe og
legestue
2. Budgetter – hvordan bliver
beregningsgrundlaget mellem skole,
børnehave og dagpleje
3. Bespisning af
legestue/småbørnsgruppe –
økonomi?
4. Status på
kommunikationsredskaber for de
forskellige områder (dagpleje,
småbørnsgruppe, børnehave, SFO
og skole)

Punkter drøftet.
Pkt. 2 Lone Bjerregaard orienterede om økonomi.
Pkt. 4 Ny satsning i Danmark bliver Aula.dk som i stil
med boger.dk og sundhed.dk vil indeholde alle
informationer om det enkelte barn i forhold til
karakterer, fravær osv.

18:30
–
18:50

5. Ny struktur i Langeland Kommune
6. Bus og transport
7. Evt.
8

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

Der er muligheder i de nuværende systemer, men der
er ikke noget ensartet system til alle, - det er dog på
vej på landsbasis – link udsendes til intro-videoer til
præsentation. Dato for igangsættelse er endnu
ukendt.

18:50
–
19:20

9

Forældrehenvendelser
Tovholder: Niels Erik

Forældrehenvendelse drøftet.

19:20–
19:25

10

Eventuelt

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:

4/4

Best. møder:
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

USK
datoer:
20/9
24/10
14/11
19/12

