Bestyrelsesmøde
25. september 2018 kl. 17-20 i personalerummet
Deltagere:
Sofie Baltzer Brinch (næstformand elevråd), Selma Finnemann Ismail (formand elevråd), Ane Søndergaard, Maria
Camilla Storm, Camilla Mehl, Katrine Vind , Rasmus Hansen, Thøger Terp, Line Vindum Mikkelsen, Anne Cathrine Viuff,
Tove Zacher, Mona Vinther, Eva Steensen, Søren Langbjerg, Claus Ravnsbæk, Lisbeth Munksgaard.
Fraværende: Line Vindum Mikkelsen fra punkt 7
Dagsorden
1.

Godkendelse af referat.
Godkendt

2.

Elevernes kvarter
Orientering vedr. gåbus
Det har desværre vist sig, at der ikke kan skaffes nok gå bus chauffører til at det kan igangsættes. Vi må
konstatere, at Thorsager Skole og Børnehus er for lille til at man kan få et sådant projekt op og stå.
Regler på multibane er blevet diskuteret og der lavet en plan over hvilke aktiviteter, og hvem der spiller hvornår.

3.

Opfølgning fra tidligere møder. Høring.
Budget 2019 intet nyt
Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer – herunder orientering om tavshedserklæring:
Tove og Katrine deltog i kurset og havde en god oplevelse. Håndbog for skolebestyrelse kan anskaffes hos Skole
og Forældre. LM følger op.
Forældrevalgte skal underskrive en tavshedserklæring, som opbevares sammen med referater .
Legepladsudvalg: Vi afventer et tilbud fra Jesper Schmidt, datoen for arbejdsdag er d. 26. okt
Fra afholdte forældremøder: Gode forældremøder i skolen, der var en problematik omkring bemandingen af boder
til skolefest, bestyrelsen har forsøgt at imødekomme dette ved at skolefesten starter tidligere og slutter tidligere.

4.

Dialogmøde dagtilbud
Har bestyrelsen ønsker til dagordenen for det kommende dialogmøde for dagtilbud?
Hvem deltager fra Thorsager Skole og Børnehus?
Et ønske om at diskutere alderen ved overgangen til børnehave fra vuggestue.
Hvordan arbejder man med inklusion i dagtilbud, hvordan tildeles støtte, hvad er forskellen på inklusion og støtte.
Hvad er tankerne bagved inklusion.
Deltagere: Camilla Mehl, Katrine, Tove, Ane

5.

Pædagogisk tilsyn i børnehuset. Bilag 1. Orientering og høring
Præsentation af tilsynsrapporten og orientering om efterfølgende tilsynsmøde.
Hvilke refleksioner og spørgsmål giver tilsynsrapporten anledning til i bestyrelsen?
Bestyrelsen glæder sig over det overordentligt positive resultat og anerkender den indsats, personalet har leveret.
Nysgerrige på området ”selvudvikling” og overgange i forbindelse med spisesituationer.

6.

Årsberetning. Høring og beslutning
Der kommer et måske udkast til beslutning ud inden mødet.
Hvordan ønsker bestyrelsen at formidle årsberetningen til forældrene?
Udkast drøftet. Anne Cathrine laver et nyt udkast, som sendes ud til høring via mail.
Formandens årsberetning bliver et punkt på dialogmøde for forældrerødder, som gøres åbent for alle.

7.

Inkluderende læringsfællesskaber. Oplæg og drøftelse
Oplæg ved Eva Steensen:
”Forældrenes betydning for arbejdet med inkluderende fællesskaber i daginstitution og skole”
Hvilke tiltag ønsker bestyrelsen på baggrund af oplægget?
Hovedpointer i Evas oplæg: Mobning er et kulturelt fænomen og der skal arbejdes med det som sådan.
Forældrenes betydning er meget stor.

Bestyrelsen ønsker at arbejde med indsatsen i en fortløbende proces, som inddrager børn, forældre og
medarbejdere.
Tages op på fællesmøde for forældreråd og andre interesserede forældre.
Forslag til tiltag:
Punkt til dialogmødet for forældrerødder?
Folder til forældre i børnehuset?
Punkt til bestyrelses boden ved skolefest?
Forældrespørgeskema undersøgelse?
8.

Fællesmøde i oktober. Beslutning.
Videre arbejde med indhold og form.
Børnehusets forældremøder afvikles først i uge 41. Det er derfor besluttet, at flytte fællesmødet. Ny dato 8.
november 19-21.

9.

Antimobbestrategi og handleplansskabelon ved mobning. Bilag 2. Beslutning
På baggrund af seminar om mobning og efterfølgende drøftelse i bestyrelsen er der udarbejdet en revideret
udgave af skolens antimobbestrategi med tilhørende handleplan ved mobning.
Afspejler strategi og handleplansskabelon den kultur, som bestyrelsen ønsker at fremme i forhold til inkluderende
læringsfællesskaber?
Udsat

10. Princip for kost i Thorsager Skole og Børnehus. Bilag 3 og 4. Beslutning
11. Princip for uddeling af udefra kommende materialer og sponsorater. Bilag 5 og 6. Beslutning
Udsat
12. Punkter til kommende møder
Revidere principper
- ekskursioner og lejrskole
- Nationale test. Evt. oplæg fra vejledere?
13. Orientering fra:
- Ledelse:
Der skal ansættes en ny pædagog i vuggestuen, Camilla Mehl deltager i ansættelsesudvalget for bestyrelsen.
- Formand:
Bestyrelsen har modtaget opfordring til at deltage i debatten vedr. kommunens visions- og udviklingsstrategi.
Bestyrelsen ønsker ikke at lave et fælles høringssvar. Der er også mulighed for at sende individuelle kommentarer
og forslag ind via kommunens hjemmeside.
14. Evt.
Næste møde: Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 17-20.
Husk også:
Fælles forældremøde 24. oktober kl. 19
Dialogmøde dagtilbud 6. november 16:30. Deltagere: Camilla Mehl, Katrine, Tove, Ane og Claus
Dialogmøde skole 20. november 16:30

