DAGSORDEN

Naur-Sir Skole & Børnehus
Sirvej 3, 7500 Holstebro

Fællesbestyrelsesmøde, Naur-Sir Skole & Børnehus
25.september

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
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

X
X
X
X
X
X
X

X

Elevråd
Elevråd

19.00

Afbud

X
X

1.Godkendelse af referat fra forrige møde
Udsendt i forvejen

bestyrelsen

Der har været en del forvirring omkring dagens møde pga fejl i dato samt ugedag.
Der har stået tirsdag d.26/9
NB: Nederst i dette referat er de korrigerede datoer, samt ugedage.
19.05

2.KORT orientering fra
a.) Formand
intet nyt

UF

b) Ledelse
Ansættelse pr 1/1 2019 i Susans stilling som udløber 30.11.18
Personens profil og kompetencer diskuteres i L-MED.
Susan har ønsket en pølsevogn på dagen. Den kommer 11.30 og børnehuset starter
med at tage sig af retterne.
AnneSofie Sparbæk starter som PAU-elev 1.oktober til 30.april.
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

TL/JO

Dagbladet har været forbi omkring HFU og i den forbindelse er vi stort set ved at være
færdige med vores udeområder. Der kommer flis på i skolehaven og i ved bålhuset.
Pumptrackbanen ligger fortsat hos MTB-sporlauet i samarbejde med kommunen.
Der har været tilsyn i børnehuset. Pædagogisk konsulent Inge Hansen har været forbi
og var meget positiv over tilgangen til vores børn, vores udeområder samt arbejdet
omkring relationer.
c) Skole
Skolen er ved at planlægge motionsdag, som er fredag i uge 41.
Indskolingsteamet er ved at planlægge emneuge i uge 45 omkring emnet ”relationer”.
6-7 klasse har projektuge i uge 45 og vil være for sig selv.
0-5 klasse bliver delt ud på forskellige hold som de er på hele ugen igennem.

LD

7.klasse og Lisa (LD) skal snart til at planlægge juleklip som er sidste fredag i
november. Til juleklip på skolen er forældre og andre velkomne. Det er fra 8-14.
Dato for juleklip i børnehuset følger. Det er ikke nødvendigvis samme dag.
7.klasse havde en rigtig god tur til Bornholm. Næste hold skal afsted 2020…
d) Børnehus/SFH
Forældremøde i Børnehuset følger.
De fire primærer pædagoger har været på dukkekursus i forbindelse med DUÅ.
Dukkekursuet skal hjælpe pædagogerne med at snakke med børnene om forskellige
problematikker. Her skulle børnene gerne begynde at se på dukkerne frem for
personalerne.
Der får sport i at låne dukkerne frem og tilbage i hele landsbyordningen.

AG

Det bliver snart køligere, hvorfor børnehuset snart rykker ind på Blå Stue også.
Der bliver en gruppe der rykker til denne tid. Der bliver også ”før”-førskole. Det bliver
AG der følger denne gruppe.
Der kommer et samarbejde om tirsdagen hvor dagplejen kommer sammen med
yngste-gruppen. Vi sender en personale med. Det bliver Tabita.
Gruppe 1 deltager i motionsløbet.
I SFH’en afholdes der gyserfest d.5 oktober.
SFH’en har selv lavet med fra bunden….
Klubben er startet godt op. Der er ikke så mange endnu, men når fodbold slutter regner
vi med der kommer flere.
19.30

3. UU og Lektier
UU ~ Understøttende undervisning VS Studietid…
Grundlaget for UU har fra UVM været at UU ikke skulle være mere af det samme.
”Studietid” som begreb kan tillægge dette nogle værdier som måske ikke er
hensigtsmæssige i forhold til hvad det er man kan/vil med tiden.
Skal der være mere ramme på UU-tiden, ligesom vi nu har HFU og SKOV?
Der er for 0.klasse f.eks. 2 lektioner tilbage. Hvad gør vi med dem?
Skal vi give plads til der kan laves lektier i skolen, qua de længere skoledage, eller skal
vi sætte en regel om at der ikke gives lektier for i indskolingen?
lektier for alle: 20 minutters læsning hver dag (0.-3.kl)
Vi har følgende i UU:
LÆS
PULS
SKOV
HFU
STUDIE (det kan være en udfordring med mere af det samme ~kopiark)
---LEG, MOTORIK & BEVÆGELSE? (LMB)
LEG og LÆRING? (læseplans-temaer… ) (L&L)

TL/JO

~hvordan sikre vi understøttelsen af læring gennem UU?
Personalegruppen på skolen arbejdere videre på et niveau af lektier i 0.-3.kl
Definition på STUDIE tages videre efter overstående.
19.40

4. Respons fra arbejdsgrupper
*Børnehave
Promovering, tydelighed, og position mm.
Skovbørnehave, vuggestue og andre ideer

AG, LB, KSM, JN

> Der er skrevet et brev til politikerne i forhold til vores børnehus. Dette brev sendes til
TL som tager det med videre til borgerforeningen, der har et samlet skriv sammen med
hallen. På den måde kommer den samlede forældrebestyrelse med sit input til
lokalområdets samlede ”bud”.
>Andre gode ideer: forældreaften, brandøvelse, legepladsaften, forældremøde
Mere tydelighed i hverdagen i forhold til hvad børnene laver.
AULA kommer i løbet af foråret … også for børnehaven.
*Mission, Vision, Strategi
Formål og Principper:
>ikke noget nyt siden sidst.

UF, CH, TL,

*Politikker
KM, STO, AH, MS, JP, LD,
> Det eneste vi skal have (krav), er en Anti-mobbe-strategi. Denne ligger på
hjemmesiden. Den skal eventuelt re-tænkes ind i og med DUÅ.
> Når polikikkerne er udfærdiget af bestyrelsen sendes de videre til personalet til videre
arbejde, og sendes efterfølgende dette retur til bestyrelsen til endelig godkendelse.
>
21.00

5.Bordet rundt
TL har været til afslutning på ”Inkluderende læringsmiljø” fra 12-17 i dag. Rambøll og
ministeriet var med sammen med Nr.Felding og Borbjerg ved fremlægningen.
Det var meget positivt.
JN: forslag om inddragelse af konsulenter i arbejde med læring i rummene.
KM: 5 oktober, ”international lærerdag”. Alle børn tager et RØDT æble med til deres
lærer :) Kunne der laves et sjovt lille tiltag?
CH: Facebook-gruppen kan benyttes til en masse gode formål til bestyrelsens arbejde.
Det kan være links, dokumenter, ideer mm. Personalet er ikke med i gruppen.

21.15

6. De kommende møder:





Onsdag 24. oktober
Torsdag d.22 november
Mandag d.28 januar

(Arbejdsgrupper + elevråd)
(respons fra arbejdsgrupper)
(budget 2019 til godkendelse)

Mødedatoer, dette skoleår:










Mandag 27. august
Tirsdag 25. september
Onsdag 24. oktober
Torsdag 22. november
Mandag 28. januar (budget)
Tirsdag 26. februar (timefordelingsplan + holdfordeling, ’19-20)
Onsdag 27. marts
Torsdag 25. april




Onsdag 22. maj
Tirsdag 18. juni

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

