Bestyrelsesmøde
7. januar 2019 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 Storm, Ane Søndergaard, Thøger Terp
Dagsorden
1.

Godkendelse af referat.
Referatet godkendt

2.

Elevernes kvarter
Elevrådet deltager ikke denne gang

3.

Opfølgning fra tidligere møder. Høring.
Herunder status på princip for kost i Thorsager Skole og Børnehus. Vuggestue? Sundhedsplejerske?
Fokusgruppeinterview med bestyrelsesformænd.
I Vuggestuen skriver vi parentes: evt. med lidt sukker eller rosiner efter aftale med forældre. Der spørges ind til
morgenmads vaner ved opstart i vuggestue. Princip for kost er vedtaget.

4.

Antimobbestrategi og handleplansskabelon ved mobning. Bilag 1. Beslutning
Nyt udkast på baggrund af seneste drøftelse.
Værdiregelsæt skal udskiftes med værdigrundlag.
bestyrelsen er ansvarlig for punktet forældres betydning for børnegruppens trivsel(under pkt. sådan forebygger vi
mobning)
Bestyrelsen har vedtaget udkastet, og der kan arbejdes videre med det i PR.

5.

Omklædning i forbindelse med idræt. Beslutning
På baggrund af en forældrehenvendelse drøftes skolens håndtering af bemanding i forbindelse med omklædning
til idrætsundervisningen. Er der f.eks. retningslinjer for medarbejdernes køn? Skal der udarbejdes et princip for
bemanding?
Bestyrelsens holdning er, at det er en ledelsesbeslutning, hvordan bemandingen i idrætstimerne skal være både
kønsmæssigt og antal. Bestyrelsen har tiltro til, at ledelsen tager de bedste beslutninger.

6.

Evt. ansøgning om kortere skoledag i skoleåret 2019-2020. Høring
Skolen har de seneste to år søgt og fået bevilget kortere skoledag på mellemtrinnet, således at 4.-6. klasse
møder 8-14 alle dage. Reglerne for at få bevilget kortere skoledag er strammet, og vi kan derfor ikke være sikre
på at få det bevilget for alle årgange.
Hvad er bestyrelsens holdning til en evt. ansøgning for kommende skoleår?
Bestyrelsen ønsker, at der søges om kortere skoledag til alle årgange. Hvis vi ikke får det til alle, må vi finde en
god løsning for de klasser, som skal have lang skoledag.

7.

Skolefest. Beslutning
Der skal nedsættes et skolefestudvalg, som er ansvarlig for koordinering af boderne med forældrerådene.
Hvorledes ønsker bestyrelsen ellers at være synlig i forbindelse med skolefesten?
Andre opmærksomhedspunkter for bestyrelsen i forbindelse med skolefesten?
Anne Cathrine, Camilla Mehl og Rasmus er i udvalg.
Camilla Storm og Lisbeth laver igen i år en bod for skolen i virkeligheden.

8.

Punkter til kommende møder
Principper for ekskursioner og lejrskole
Nationale test. Evt. oplæg fra vejledere

Frugtordning i 2019.
9.

Orientering fra:
- Ledelse: Ny lærer ansat
- Formand:
Formanden undersøger, om dialogmøder i skolen fremadrettet er for alle forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer

10. Evt.
Forslag: Skal SFO holde ”børnenes rekord uge”?
Oprydning efter skuret ved åen er blevet flyttet?
Næste møde: Onsdag d. 30. januar 2019 kl. 17-20.
Husk også:
Dialogmøde skole: 14. maj 16:30-18:30 (Formand?)
Dialogmøde dagtilbud: 1. oktober 16:30-18:30

