Naur-Sir Skole & Børnehus
Sirvej 3, 7500 Holstebro

DAGSORDEN

Fællesbestyrelsesmøde, Naur-Sir Skole & Børnehus
22.november

19.00-21.30

Mødeindkalder:
Referent:

Troels Lysgaard
Jens Ottosen

(TL)
(JO)

Deltagere:

INT

Tilstede

Uffe Fink
Claus Hansen
Marianne Sørensen
Karen Markussen
Lise Bue
Jesper Prang
Stinne Obel

Skole, Formand
Skole, Næstformand
Skole
Skole
Børnehus
Børnehus
Børnehus

UF
CH
MS
KM
LB
JP
STO

Kristina Christensen
Joan Neill
Alan Hannibal
Katrine Sandholm Madsen

Suppleant, Børnehus
Suppleant, Børnehus
Suppleant, skole
Suppleant, skole

KC
JN
AH
KSM

X
X

Troels Lysgaard
Jens Ottosen
Gurli Bay Andersen
Lisa Dalgaard

Leder
Viceleder
medarb. rep., Børnehus
medarb. rep., Skole

LT
JO
AG
LD

X
X
X
X

Afbud
X

X
X
X
X
X
X

x
X

Elevråd
Elevråd

19.00

19.05

X
X

1.Godkendelse af referat fra forrige møde
Godkendt.
Ligger underskrevet i personalerummet
Mødedatoer lægges på facebook
2.Elevråd
afbud pga sport

bestyrelsen

LD

Elevrådet arbejder på at flytte den ene skraldespand til sportspladsen.
De arbejder tillige på at holde drengenes toilet rent. De er ved at lave en film skal vises
i klasserne.
19.30

3.KORT orientering fra
a.) Formand
intet nyt
b) Ledelse
*Økonomi. Vi forventer at gå ud af budgetåret med +100.000 kr.
*åbent hus (i dag, 14-17). 8 rundvisninger.
*På tirsdag kommer folk fra forvaltningen i forhold til at se på vores
kapacitetsudnyttelse.
Sirvej 3, 7500 Holstebro • Tlf: 9611 5780
www.naursirskole.dk• E-post: Naur-Sir.skole@Holstebro.dk
Sikker E-post: Boern.unge@Holstebro.dk CVR 29189927

UF
TL/JO

*Vi arbejder på en vejbump med underkørt el til bålhuset.
Vejbump kan tillige sikre trafikken til og fra skolehaven.
*TV Midt-Vest kommer forbi på mandag i forhold til HFU
*Der er udarbejdet nye foldere til forskellige ting. En til DUÅ, en om hele huset og en ny
version af den firkantede flyer til omdeling. Der laves en A3-plakat til ophængning
snarest.
Forældre ringe ind fra P-plads for at personalet kan sende børnene ud til bilen.
Der tages kontakt til de forældre som benytter denne ordning.
c) Skole
Der har været emneuge på skolen. Der har været projektuge i 6+7.kl, og 0.-5.kl havde
emneuge omkring relationer og ”livets træ”. Der var stor opbakning til torsdagen med
fremvisning i gymnastiksalen og udstilling af masker og ”livs-træ” i forhallen.
Projektugen i 6+7 kl. skal være med til at træne eleverne til den projektopgave som de
kommer til at møde når de skal i 9.klasse.
Der gives tilbagemelding til eleverne så det afspejler det de møder i udskolingen.
I 0.-5.kl var eleverne udvalgt til værksteder efter personalets vurdering af deres evner
og interesser ind i 5 værksteder. Det forløb rigtig godt.

LD

Der er juleklip fredag d.31/11, hvor 7.klasse står for hele dagen. Der er også
juleklippedag i Børnehuset. Der er åben for besøg for alle. Husk at se opslag på INTRA
i forhold til hvad man evt selv skal medbringe.
3-4-5.kl skal være nisser sammen med julemanden inde i byen.
d) Børnehus/SFH
Var også med i emneuge. Her har Børnehuset også arbejdet med relationer børnene i
mellem. De har leget sammen, snakket om hvordan det er at være sammen og
hvordan familier er sammen.

AG

Der er forældremøde i Børnehuset i løbet af februar.
Der er juleklip samme dag som skolen, mens der er er forældrekaffe den næst-sidste
dag inden jul. Det er torsdag d.21/12, fra 14-16.15.
Der laves opslag omkring kage til kaffen.
Personalet forsøger at holde tavlen opdateret med beskeder.
Fra 1.januar vil personalet arbejde på en ny struktur for dagligdagen i Børnehuset. Det
kunne være spisegrupper eller faste tider for spisning. Det kunne også være at
kontaktpædagogerne spiser med ”egne” børn, så det bliver nemmere at refere til
forældre om barnets trivsel.
Både Børnehus og SFH er ved at lave julegaver.
I forhold til den Styrkede Læreplan udpejes Tabita som tovholder hos os. De Styrkede
læreplaner skal være igangsat inden 2020.
Fra Forvaltningens side bedes bestyrelsen tage stilling til ”det varme måltid” i dagtilbud.
Der skal være afstemning omkring JA eller NEJ til ordningen. Svaret sendes fredag
d.23.11 til forvaltningen.
Fællesbestyrelsen har valgt at stemme NEJ.
Vi har et udmærket alternativ via Skolemad.nu som kan levere til børnehuset. De
leverer i forvejen til skolen, og børnehuset er tillige med i ordningen.
19.45

4.”den lektie-frie skole” fra 0.-3.kl
Lektiehjælp i SFH eller ingen lektier….
Oplæg:
Der ønskes input til hvordan Fællesbestyrelsen ser begrebet ”lektier”.
Hvad kan være en god tilgang til lektier i 0.-3.kl ?
Hvor meget skal børnene have for hjemme?
Er det lektier fra dag til dag?

TL

Fællesbestyrelsen mener:
Det er lærerens ansvar at vurdere omfanget af lektier.
Det er lærerens ansvar at ramme fagligheden
Forældre der vurdere at lektier er ”blevet for meget” skal kontakte læreren ikke ledelsen
Hvis der er et fag der hedder studietid, så er det her man kan lave lektier.
Fællesbestyrelsen opfordre til dialog omkring mængde af lektier i klasserne.
note:
Hvad ligger der i begrebet ”studietid”? Det kommer af Understøttende Undervisning.
Er navnet på ”studietid” forkert i forhold til det vi vil have det til at indeholde?
Fællesbestyrelsen kunne opsætte et grundlæggende princip for hvordan UU benyttes
som kunne danne ramme for anvendelsen af tiden, helt overordnet.
Der undersøges retningslinjer for UU og studiecafe ifølge UVM.
LD kommer med et oplæg.
20.00

5.Den sunde hverdag i Børnehuset
Hvordan sikre vi at forældrene kender vores kostpolitik i børnehuset?
- der kommer mere ”snack” med i madpakkerne i Børnehuset. Det kan være kage,
mælkesnitter mm.
- Personalet ønsker fællesbestyrelsen kommer med et tiltag omkring den sunde
hverdag. Hvad vil vi og hvad kan vi?

AG

Svar:
Det lader sig ikke gøre at give regler for hvad der må komme med i madpakken, det er
forældrenes ansvar.
Forældremøde i Børnehuset
Der er forældremøde i Børnehuset i løbet af februar.
Fællesbestyrelsen deltager. Person tilgår.
20.15

6.LÆS
Drøftelse af fællesbestyrelsens tanker omkring LÆS

JO

Fællesbestyrelsen har ikke nogen indvendinger.
Skoledelen kan selv afgøre det der er fagligt bedst.
20.30

7.Det gode forældresamarbejde
udgår pga tid.
Følger på næste møde

21.00

8.IT i Børnehøjde
Kort orientering af brug af PC i skolen
Inkognito-vindue
Ome.tv
Momo mm.
Sikker chat og sociale medier.
Der oprettes et opslag på INTRA
”opmærksomhed til forældre”
Vi er opmærksomme på …

21.15

6.Bordet rundt
*mere struktur på møderne, evt ordstyrer
*punkter til dagsorden sendes ugen inden mødet til Jens (JO)
*Mødet er fællesbestyrelsens møde og kan have det indhold man ønsker.
*dato til nytårstaffel
*personale: intern stillingsopslag til start hurtigst muligt.
*AULA kommer til 1/8 2019, og indfases over foråret. Der lægges en film i Facebookgruppen. AULA skal huse ”det gode skole/hjemsamarbejde” og erstatter Tabulex samt
INTRA.

TL

JO/TL

Kommende møder:









Mandag 28. januar
(budget + holddelinger/samlæsningsgrad + timefordelingsplan)
Regler for UU, LektieCafe mm.
Hvad vil vi med bestyrelsens arbejde til møderne?
Tirsdag 26. februar
Onsdag 27. marts
Torsdag 25. april
Onsdag 22. maj
Tirsdag 18. juni

Underskrifter:
Referatet findes efter næste møde i underskrevet stand på skolen

