REFERAT

Naur-Sir Skole & Børnehus
Sirvej 3, 7500 Holstebro

Fællesbestyrelsesmøde, Naur-Sir Skole & Børnehus
27.august

19.00-21.30

Mødeindkalder:
Referent:

Troels Lysgaard
Jens Ottosen

(TL)
(JO)

Deltagere:

INT

Tilstede
X
X
X
X
X
X
X

Uffe Fink
Claus Hansen
Marianne Sørensen
Karen Markussen
Lise Bue
Jesper Prang
Stinne Obel

Skole, Formand
Skole, Næstformand
Skole
Skole
Børnehus
Børnehus
Børnehus

UF
CH
MS
KM
LB
JP
STO

Kristina Christensen
Joan Neill
Alan Hannibal
Katrine Sandholm Madsen

Suppleant, Børnehus
Suppleant, Børnehus
Suppleant, skole
Suppleant, skole

KC
JN
AH
KSM

Troels Lysgaard
Jens Ottosen
Gurli Bay Andersen
Lisa Dalgaard

Leder
Viceleder
medarb. rep., Børnehus
medarb. rep., Skole

LT
JO
AG
LD

Elevråd
Elevråd

19.00

Afbud

X
X
X
x
X
X
X
X
X
X

1.Godkendelse af referat fra forrige møde
Udsendt i forvejen

bestyrelsen

Godkendelse af instruks fra arbejdsgruppe omkring politikker (godkendt)
19.05

2.KORT orientering fra
a.) Formand
Pumptrack.
Sporbygger-lauget ønsker at udvide med en Pump-Track-bane.
Banen kan eventuelt placeres i den fjerneste ende af boldbanen.
Skolen har ingen forsikring til at dække evt. skader på banen.
Der skal kunne stilles krav indenfor gældende lovgivning.
Forsikring undersøges.
Skolen har ikke del i banen, udover banens eventuelle placering.
Der meldes tilbage til sporbygger-lauget
Vejfest i vest
Borgerforeningen har en infostand til ”Vejfest i Vest”. Her ønskes bemanding til
information omkring Skole & Børnehus.
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

UF

b) Ledelse
Der er kommet høringsmateriale fra kommunen.
TL informerer om hovedpunkterne i materialet.
Der skal skrives et høringssvar til det fremsendte materiale.
TL og UF skriver et høringssvar.

TL/JO

udeområder.
Vi har haft en artikel i dagbladet og udover dette vil den gamle tarzanbane blive fjernet,
og der kommer et klatrenet. Der udbygges i tarzanområdet i skoven i stedet.
Der er ved at blive etableret strøm i begge bålhuse.
Skolesocialpædagog
Skolen har fået tilknyttet en skolesocialpædagog som alle kan henvende sig til.
Marianne Huldal har træffetid på skolen næsten hver onsdag.
Hun kan både træffes på skolen, på mail eller på telefon.
Information om Marianne lægges tydeligere på hjemmesiden.p
DUÅ
Vi er godt i gang med DUÅ. Alle personaler har været på første workshop.
Nu følger vejledning indenfor arbejdet med relationer inden næste workshop i uge 41.
beskrivelse op til møder
Personale skal som udgangspunkt fremlægge kort til Fællesbestyrelsen.
Ønskes der yderligere information kan der rettes henvendelse til
medarbejderrepræsentanterne.
Ledelsen fremlægger ideer til anvendelse af skolens bygninger.
Hvordan anvender vi vores bygningsmasse?
UF kontakter bogerforeningen.
platform for arbejde i fællesbestyrelse
Der oprettes en facebookgruppe til Fællesbestyrelsen
JO
c) Skole
7.kl er kommet hjem fra Bornholm. Skoleåret er kommet godt i gang.
d) Børnehus/SFH
Børnehuset skal til Haustrup 4.september, og arbejder med elementerne og samt Vilde
Dyr.
Der har været tilsyn i Børnehuset.
SFH’en er med BMGP og er også med i ”Rollinger” på Ramasjang.
SFHen laver også snart hønsesuppe fra bunden…..
Juniorklubben starter 3.september
19.30

3.Arbejdsgrupper
*Børnehave
Promovering, tydelighed, og position mm.
Skovbørnehave, vuggestue og andre ideer

21.00

AG, LB, KSM, JN, JO

*Mission, Vision, Strategi
Formål og Principper:

UF, CH, TL,

*Politikker

KM, STO, AH, MS, JP, LD,

4.Arbejdsgrupper melder kort tilbage fra aftenens arbejde.

AG

a) Vision, Mission, Strategi
”Vi skal uddanne vores børn og unge til at være kloge og nysgerrige på livet”
Uddanne = danne = proces = hele livet
En barndom – et hus … helt ude i skoven
b) Børnehuset:
Der arbejdes på et skriv til det politiske niveau, med udgangspunkt i den styrkede
lærerplan fra UVM. Indholdet kan tillige indeholde beskrivelse af mulighederne i de
nuværende bygninger.
Det skal findes argumenter til at understøtte materialet.
Der er behov for et samlet fodslav for hele lokalområdet for mest muligt tyngde.
UF kontakter borgerforeningen.
Udkast til genanvende af bygninger sendes med i det samlede materiale.
c) Politikker:
Der arbejdes med opdatering af politikker så de tilpasses samme instruks-skabelon
som godkendt tidligere på dagens møde.
Kommende møder:





21.15

Mandag 27. august
Tirsdag 26. september
Onsdag 25. oktober

(arbejde i grupper)
(respons fra arbejdsgrupper)
(Nye arbejdsområder?)

Bordet rundt
6.september: Møde i Borgerforeningen, TL deltager.
T-shirt til Vejfest i Vest?
Plan for 1.skoledag …. Hvad er planen for dagen?
Er det nødvendigt at Børnehuset er med netop denne dag?
Er 1.skoledag mere for skolen end for hele huset?
Er der for meget postyr for de mindste som kan undgås hvis de ikke er med.

Noter:

Deltagelse i forældremøder i kommende skoleår
Børnehus: Jesper og Joan
0.kl: Stinne og Karen
1.kl: Marianne,
2.kl: Alan,
3.kl: Uffe,
4.kl: Lise,
5.-6.kl; Uffe
7.kl; Claus,

Kontakt AG/HJ/TTB
Kontakt IB
Kontakt KB
(SN)
(HH)
(BR)
(LT)
(LD)

Mødedatoer, kommende skoleår:












Mandag 27. 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
Punkter til dagsorden sendes til JO senest mandag i ugen før mødet, hvilket
ca. er omkring d.14-16/xx i samme måned.

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

