Naur-Sir Skole & Børnehus
Sirvej 3, 7500 Holstebro

REFERAT

Fællesbestyrelsesmøde, Naur-Sir Skole & Børnehus
27 februar 2018

19.00-21.30

Mødeindkalder:
Referent:

Troels Lysgaard
Jens Ottosen

(TL)
(JO)

Deltagere:
Troels Lysgaard (TL), Karen Aaberg Markussen (KA), Marianne Sørensen (MS), , Lars
Hansen(LH) Dorte Thorsen(DT), Lisa Dalgaard (LD), Gurli Andersen (AG), Stine Obel (STO),

Afbud: Alan Hannibal (AH), Uffe Fink (UF), Jesper Sørensen (JS) Dorte Rytter (DR),
Elevråd, Lise Bang Bue (LB)

19.00

19.10

1.Godkendelse af referat fra forrige møde

bestyrelsen

2.Nyt fra formand

bestyrelsen

Elevråd:
intet punkt (afbud)
3.Nyt fra..
a) Børnehus/SFH
Fritter 2 er begyndt at spise på Gul Stue. Det giver lidt mere plads til alle børn. Fritter 1
og Fritter 2 havde stor opbakning til fastelavn. Næste år skal forældrene også have en
tønde.
Nu står den på Påskeværksteder. Stort fremmøde i Klubben.

Elevrådet
AG

Børnehaven har også holdt fastelavn.
Personalet har været inde og se på elevprofiler.
Der er kommet tilbagemelding på Hjernen og Hjertet som er en Rambøll-analyse.
Gurli Andersen er på kursus i ”Spillerum”. Det er kursus omkring mistrivsel.
Gruppe 1 er kommet i ”før”-førskole på Blå Stue. Det giver lidt mere luft i børnehaven.
Børnehaven deltager i den kommende emneuge i uge 12, for hele huset.
b) Skoledel
Skolen er ved at forbedre til Emneuge i uge 12.
Det kommer til at handle om Pixibøger i digital udgave.
c) Ledelse:
Vi er ved at planlægge næste skoleår.
Dette både årsnorm i børnehaven og skema på skolen.
Der er gang i en del udviklingsprojekter som følger i dagens dagsorden.
Det arbejdes på valgfag i 7.klasse til kommende skoleår.
19.25

4.Nyt fra udvalg
a) Trafik
Alstrupområdet er distrikt til Naur-Sir Skole. Derfor er det forventeligt at der kommer en
skolebus til/fra området.
Det kan evt. undersøges om skolebussens rute kan vendes. (TL undersøger)
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

LD

JO/TL

b) Ergonomi (udvalg sat i bero)
c) Reklame, profilering
Reklamer for skolen må omdeles – ikke sendes med post (porto)
Skolen er digital hvorfor der ikke sendes breve, da al brevpost sker via E-boks mm.
Der tages kontakt til politikerne omkring skole/børnehave og lokalområde.
Til næste år skal vi tidligere ud og gøre opmærksom på os selv omkring indskrivning til
skolestart.

bestyrelsen

Der skal gøres endnu mere opmærksomt på skole/børnehave i området.
Vi skal endnu tidligere i gang med at fortælle om skole og børnehave.
December/Januar er for sent. Her vil mange have truffet valg om skole alligevel.
d) Skolemad
Succes.
e) IT
Stor ros til alle børn i forhold til at passe på deres udstyr.
Vi har næsten ingen fejlmeldte PC’ere.
Måske skal der laves et ”service-eftersyn” hvor de belønnes for at passe på deres
udstyr. PC, Lader, Sleeve mm.
f) Den Sunde Hverdag.
Intet nyt. Forældre er stadig opfindsomme omkring det at medbringe sundt til
fødselsdage.
20.00

5.Fortrolighed til møder
-forældrehenvendelse

TL

20.05

6.Grøn Ordning. Vindmølle Energi – legeplads
Bygning af vindmøller giver afkast til projekter. Herfra giver nye vindmøller ved Gedmose
mulighed for lokale ansøgninger som vi har søgt.

TL

Landsbyordningen Naur-Sir Skole & Børnehus har på denne baggrund fået bevilliget
midler til følgende:
*Klatrebane/Motorikbane til børnehave og skole
*skolehave
*Udendørs hængekøjerum
*vandbane
Arbejdet skal være afsluttet inden 2020.
TL og UF skal til opstartsmøde på torsdag.
20.10

7.Åbne læringsmiljøer
SN, NIB, IB og TTB arbejder med ”inkluderende læringsmiljø” og hvordan vi kan skabe
mere sammenhæng i området udfor 0.-1. klasse samt tørrerum og glasparti.

TL

20.15

8.Skoleår 2018-2019

JO

1) Praktisk fag, skoleår 2018-2019
Håndværks-forberedende-Undervisning (HFU)
Alle klasser 1 lektion i ugen
0.kl: IB, Iben
1.-2: NIB, Nickolaj
3.-4: NIB
5-6: GV, Gorm
7.: TL, Troels (på fagdage)
2) Studie
0.-1.kl sammen 3 lektioner i ugen (Mads)
2.-3 kl sammen 3 lektioner i ugen (Gorm)

4.kl: selv (BR)
5-6 kl har ikke studietid. Timen går til HFU
7.kl har studie hvor der er præst. Dvs. først efter konfirmation.
3) LÆS
Læsebånd:
0.kl: selv
1.kl.: selv
2.-3-4: 1 lærer pr periode, faglig læsning i alle fag
5-6-7: 1 lærer pr periode, faglig læsning i alle fag
4) Svømning fra uge 4
5.klasse: (+6.kl)
5) Årskalender

jan-jun2019-kalend aug-dec2018-kalen
der.pdf
er.pdf

noter:
Blå mandag 13.maj 2019
Fællespasning lægges ind
Bestyrelsesmøde i maj, onsdag d.22/5
6) Fortsat samlæsning af klasse, nuværende 4-5 kl.
I nuværende 4-5 klasse er der 28 børn, efter der er kommet 1 mere.
Vi holder os inden for rammen for holddeling så længe de ikke er flere.
Klassens størrelse samt kombination af klassetrin kan på sigt skabe en mindre
udfordring.
Pt. er det en harmonisk klasse og lærerne gør et godt arbejde med de mange elever.
Kommer der dog 1 elev mere til klassen skal de deles, eller der skal laves en form for 2lærerordning.
Planen er at vi fortsætter den nuværende samlæsning i 5-6 klasse.
I 7.klasse vil de blive delt, da fag i 7.klasse tilgår. Fysik, Valgfag, Geografi mm.
Hvis der kommer flere elever til klassen inden sommer 2019, vil klassen som
udgangspunkt blive sammen, og der foretages foranstaltninger i forhold til elevtallet ved
at lave en 2-lærerordning, med mulighed for holddeling i udvalgte fag.
Vi tildeles budget pr. klasse og ikke pr elev.
Der er muligheder for samlæsning af hold forskellige steder på klassetrin andre
klassetrin som ikke overstiger de 28. Det kunne være kristendom, historie mm.
21.00

Valg til fællesbestyrelse

Tidsplan for valg til
fællesbestyrelse-naur sir.docx

På valg:
Børnehus:
Karen Markussen: Modtager ikke genvalg
Jesper Prang: På valg

Lise Bue: Ikke på valg
*Der skal vælges 2 nye kandidater
Suppleant: 2 kandidater
Skole
Dorte Rytter: Modtager ikke genvalg
Alan Hannibal: Modtager kun valg som suppleant
Karen Markussen: Modtager valg
Uffe Fink: Ikke på valg
Marianne Sørensen: Ikke på Valg
*Der mangler 2 kandidater
Suppleanter: 2 kandidater
Valgbestyrelse:
Skoleleder: Troels Lysgaard
Formand: Uffe Fink
Medlem: Marianne Sørensen
21.25

Bordet rundt
Næste møde: 21.marts, 26.april, 27.maj
Mødedatoer, kommende skoleår:












Mandag 28. august
Tirsdag 26. september
Onsdag 25. oktober
Torsdag 30. november
Mandag 29. januar
Tirsdag 27. februar
Onsdag 21. marts
Torsdag 26. april
Mandag 22. maj
Tirsdag 26. juni

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

21.30

alle

