Naur-Sir Skole & Børnehus
Sirvej 3, 7500 Holstebro

REFERAT

Fællesbestyrelsesmøde, Naur-Sir Skole & Børnehus
21 marts 2018

19.00-21.30

Mødeindkalder:
Referent:

Troels Lysgaard
Jens Ottosen

(TL)
(JO)

Deltagere:
Troels Lysgaard (TL), Marianne Sørensen (MS), Lars Hansen(LH), Dorte Thorsen(DT), Lisa
Dalgaard (LD), Gurli Andersen (AG), Alan Hannibal (AH), Uffe Fink (UF), Jesper Sørensen
(JS), Elevråd (Silje & Naja, begge 7.kl)

Afbud:
Stine Obel (STO), Karen Aaberg Markussen (KA), Lise Bang Bue (LB), Dorte Rytter (DR)

19.00

1.Godkendelse af referat fra forrige møde

UF

2.Nyt fra formand
kort orientering

UF

Elevråd:
Toiletterne er ikke særligt gode. – slet ikke drengetoilettet hos de store!
Der igangsættes initiativer til at sikre at målskiven rammes. F.eks. fluer som i
børnehaven. Elevrådet har også undersøgt muligheden for en duftfrisker.
Papirdispenser på gangen kunne godt virke bedre.
Der stilles forslag omkring en elektrisk håndsprit-automat flere steder i huset.

Elevrådet

Elevrådet kommer rundt i klasserne og fortæller om deres arbejde.
19.10

3. Kort orientering fra afdelingerne
a) Børnehus/SFH
Børnehaven er ved at gennemgå deres profilsamtaler. Nogle forældre har svært ved at
læse profilen online når de får den hjem digitalt. Profilen er ikke mobilvenlig, hvorfor der
til næste gang skal gøres opmærksom på at den skal udfyldes via PC.
Børnehaven er i gang med emnet ”ude-leg”.
Gruppe1 skal på tur ind til byen og se banken sammen med Tabita og Gurli

AG

I fritidshjemmet afholder de filmaften i april, en fredag fra 16-20 med popcorn mm.
De kommer også mere ud nu vejret er til det.
SFH1+2 er sammen om samme emne det næste stykke tid.
Klubben er stadig mange og de havde 2 deltagere med til et stævne i Thisted.
Det gav podiepladser med hjem.
Klubben tager på sæsonafslutning til BaboonCity.
b) Skoledel
På skolen er der emneuge omkring emnet Pixibog. Det er både digitalt via BookCreator
(program i skoletube) og via klippe-klister-versioner. Alle klasser var på besøg på
biblioteket mandag. Det var en god og oplysende oplevelse for både børn og voksne.
På dette ligger en hel E-bogsside, som kan hentes via sit lånekort.
LD lægger link og info på Intra så alle kan få glæde af tilbuddet.
Der er afholdt forældremøde i 6.klasse i forhold til kommende lærerteam i 7.kl.
7.klasse har været i/ude i teater på Den Røde Plads. 0.3.kl har haft påsketema.
Der kan gøres mere opmærksom på indholdet af næste emneuge på alle medier.
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LD

c) Ledelse:
Vi arbejder med at planlægge kommende skoleår.
Vi har flere nye tiltag for kommende skoleår.
”Skoven” og ”HFU” (håndværks-forberedende-Undervisning)

JO/TL

Der er informeret omkring det nye lærerteam i kommende 7.kl.
Vi er i gang med at renskrive og opdatere politikker.
De skal bygges op på den rigtige måde så det er læse/mobil/skærm-venligt.
I forhold til opdatering af politikker laver TL/JO en plan for opdatering af alle politikker til
det nye format. Der opdateres 3-5 politikker fra møde til møde, med gennemlæsning i
personalegruppen.
19.25

4.Nyt fra udvalg
a) Trafik
UF har været til møde med kommunen omkring sammenhængen mellem udstykning og
infrastruktur fra Alstrup-området og til/fra distriktsskolen som er Naur-Sir Skole.
Der indsendes forslag til kommunen omkring busstop i Ellebæk, samt anlægning af
sikkerskolevej.

UF

Skolebus – venderute (TL)
TL har haft møde med busselskabet omkring ruten for distrikts-bussen. Den kunne godt
have et bedre forløb, hvor det måske kunne være en mulighed at vende ruten. Det vil de
se på.
b) Ergonomi (udvalg sat i bero)
c) Reklame, profilering
d) Skolemad
e) IT
f) Den Sunde Hverdag.
20.00

5. Valgfag 2018-2019
1) KOK-AMOK (HKU)
2) E-SPORT (HKU)
3) CROSS/MOTORLÆRE (HKU)
4) KREATIV DESIGN (HKU)
5) MUSIK 360 (mandage 14-16 eller 15-17), Naur-Sir Skole

TL

1.+2. valg, der sendes ét valg til HKU.
Online valgskema
-----------Nuværende 7.klasse giver gode tilbagemeldinger på de nuværende fag.
De er blevet glade for det. Det er noget de selv har valg, men betragter det nu som lidt
noget fritid - på linje med at gå til sport.
Eleverne syntes det er sjovt, da der er så mange andre ”unge” på samme tid. De syntes
det er rigtig godt at de kan hænge ud med andre på samme alder – og nogen ældre.
Altså kun positive tilbagemeldinger fra 7.klasse (Naja og Silje, fra elevrådet)
20.10

6. Klasselærere skoleår 2018-2019
+ matematik (primærlærer samt 2.lærer)

0.kl
1.kl
2.kl
3.kl
4.kl
5.-6.kl
7.kl

Dansk
IB
JH
SN*
HH**
BR*
LT*
LD

Matematik
IB
SN
NIB*
GV*
NT
LD*
NT*

JO

*fortsætter på klassen fra året før
**HH havde klassen inden barsel
20.15

7. til godkendelse

JO

Opbygning, ”Inkluderende læringsmiljøer”
ansøgning,indvend
ig vedligehold2.docx

godkendt
Beskrivelse af fagbeskrivelse, Studietid, Håndværksforberedende undervisning (HFU)

HFU-fag.docx

godkendt
I øvrigt:
I forhold til indkøb og igangsættelse kan ledelsen igangsætte efter fornuftig vurdering
efter fremlange ønsker.
*læringsmiljøer
*TRESSindkøb
*
20.30

8. Valg til fællesbestyrelse
På valg:
Børnehus:
Karen Markussen: Modtager ikke genvalg i Børnehuset
Jesper Prang: På valg (modtager genvalg)
Lise Bue: Ikke på valg (fortsætter)
*Der skal vælges 2 nye kandidater
Jesper Prang
Stinne Obel
Suppleant: 2 kandidater
Kristina Christensen (opstiller)
Mangler en kandidat
Skole
Uffe Fink: Ikke på valg (fortsætter)
Marianne Sørensen: Ikke på Valg (fortsætter)
Dorte Rytter: Modtager ikke genvalg
Alan Hannibal: Modtager kun valg som suppleant
*Der mangler 2 kandidater
Karen Markussen (opstiller)
Katrine (emma Sofias mor, skole) (opstiller)
Suppleanter: 2 kandidater
Alan Hannibal (opstiller)
Mangler en kandidat
Valgbestyrelse:
Skoleleder: Troels Lysgaard
Formand: Uffe Fink
Medlem: Marianne Sørensen

UF/TL

Tidsplan for valg til
fællesbestyrelse-naur sir.docx

Det undersøges om formand skal være fra skole eller børnehave
21.00

9.Børn og ungepolitik
Møde indkaldelse fra BU
Gennemgang af møder
Hvem deltager i de to møder?
Økonomi den 25. april, 17.30-19.00
Kursus i kommunal økonomi
Tildelingsmodeller, skoleøkonomi mm.
Formål: at give indsigt i kommunal økonomi som bestyrelse
Deltager: JO, TL, JP, (MS?)
Oplæg til Børn og unge politik 18. april, 17-19
Fællesbestyrelsen skal holde et mindre oplæg af 2x5 minutter til dette møde.
UF og TL deltager.
Formål: Tidl. dialogmøde i mindre format.

boerne-og-ungepo
litik-2015-2018.pdf

21.25

Bordet rundt
* ”fællespasning” under Lockout i Sir-Lyngbjerg Centeret.
Personalet må ikke varetage mere arbejde end de har på deres nuværende planer.
Der er frivillige der har booket hallen til pasning af børn under evt. strejke/lock-out.
De frivillige skal koordinere det praktiske.
* Udearealer:
Feje skolegård, rydde op ved garage så det ser bedre ud.
Opbevaring af storskrald.
* Vedhæftede filer i dagsorden sendes i vedhæftede filer sammen med
mødeindkaldelse.
*Opmærksomhed på den nye persondata-forordning fra 1.maj 2018
Der er nye retningslinjer for billeder og data både på i Intra og i fysiske arkiver.
Gamle dokumenter skal sendes til Statens arkiver i Viborg via kommunen.

Næste møde:

VALGMØDE (nyt møde), 17.april, 26.april, 27.maj
Underskrifter:
Referatet findes efter næste møde i underskrevet stand på skolen

21.30

alle

