Bestyrelsesmøde
29. november 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:
Camilla Mehl, Katrine Vind
Dagsorden
1.

Godkendelse af referat.
Referat godkendt

2.

Elevernes kvarter
Elevrådet har deltaget i ungerigsdagen hvor elevrådet bla. skulle fortælle om, hvad de kunne tænke sig på
legepladsen og måske vinde et tilskud på 50 000 kr.
På ungerigsdagen mødes elevrødder fra alle andre skoler i Syddjurs og snakker elevrådsarbejde.
Elevrådet vil gerne have graffiti udsmykning på skolen og indretning af skuret ved hallen. De er ved at undersøge
det.

3.

Opfølgning fra tidligere møder. Høring.
Herunder orientering fra dialogmøde
Skole: Der blev bygget med legoklodser ved dialogbordene, hvor man skulle bygge ”skole/-hjemsamarbejdet” i
Lego. Blev en lidt løs snak. Der blev også. diskuteret en til en løsningen, iPad til eleverne, skal vi fortsætte?. Skal
de ældste have bærbare. Skal de yngste have iPads?
Dagtilbud: Børnetal er igen stigende. Frokostordning i Uglen, de er glade for deres frokostordning. Der kommer en
brugertilfredshedsundersøgelse i 2019. Vi snakkede også om det 2 strengede system (dagtilbud-dagpleje) som en
positiv ting.

4.

Princip for kost i Thorsager Skole og Børnehus. Bilag 1. Beslutning
Tilføjelser: I formål skal der stå, at vi arbejder efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, gerne med link. Medbragte
madpakker.
Hvis der spises sukker til morgenmad, skal det stå i princippet. Vuggestuen tager stilling til, om sukker skal ud af
tilbuddet.
Lisbeth retter til og så får sundhedsplejersken lov til at kommentere det og derefter skal den til endelig
beslutningen i bestyrelsen

5.

Fælles forældremøde. Beslutning
Opfølgning på fælles forældremøde. Hvad blev vi klogere på? Hvad og hvordan skal der følges op på mødet.
Erfaringer til næste år?
Et godt møde, men kun 12 deltagere, gode oplæg, i fællesskab arbejdede forældrene med at definere trivsel,
hvordan fremmer eller hæmmer forældre trivsel, forslag til hvad kan forældre og ledelse gøre for at fremme
trivsel.
Efterbehandling kan være at dele resultater/referatet med alle forældre, forældremøder skal være kvalitative
gode, der skal ikke nødvendig vis være flere.
Fremadrettet er det et forældredialog møde, og ikke forældre-rødder møde
Forslag om at øge indsatsten i vuggestuen, måske som flere forældremøder med indhold om trivsel.

6.

Antimobbestrategi og handleplansskabelon ved mobning. Bilag 5. 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?
Der skal en skarp formulering til at definere mobning, evt. Helle Raabølls definition. Vi skal ”pinde” det mere evt.

ved at beholde overskrifterne på første side. Ændring kan være, først beskrive principperne, derefter over i en
mere konkret handleplan. Forslag at handleplans delen er en fast skabelon der altid skal bruges. Dokumentet skal
kunne bruges til at skelne mellem mobning og konflikter.
Lisbeth skriver videre på dokumentet og det skal på igen ved næste møde.
7.

Juleklippedag.
Er der mon nogen, der kan hjælpe med forældrekaffe?
Tove hjælper med kaffen.

8.

Punkter til kommende møder
Principper for ekskursioner og lejrskole
Nationale test. Evt. oplæg fra vejledere?
Ønske fra en forælder, at bestyrelsen diskuterer, hvilken kønspolitik vi har i gymnastik omklædningsrum. Kan/vil
bestyrelsen laver principper for det?

9.

Orientering fra:
- Ledelse:
Skolen har opslået en lærerstilling, dansklærer, med ansættelse fra 1. februar. Katrine og Line deltager i
ansættelsesudvalget for bestyrelsen
- Formand: Invitation til bestyrelsen fra DLF,
Kursus i Kolind, Anne Cathrine sender invitationen videre til alle

10. Evt.
Man må gerne bruge institutionens legeplads uden for åbningstiden. Kan vi sætte et skilt på lågerne?
Udlån af nøgler til udendørstoilet ved arrangementer på legeplads er også muligt.
Næste møde: Mandag d. 7. januar 2019 kl. 17-20.
Husk også:

