Bestyrelsesmøde Naur Sir Skole
Mødedato og tid

Mandag d. 12. marts 2012 kl. 19.00 – 22.00
Tilstede: Claus Bach, Monica Andersen, Jørgen Lund, Lars B. Referat: Marianne Fløe
Hansen, Søren Abrahamsen, Dorte Rytter Petersen, Helle Olesen, Hestbjerg.
Niels Holm Poulsen og Marianne Fløe Hestbjerg
Brød: Dorte Rytter

Afbud: Lissi Kjeldsen og Jens Kristian Larsen
Ordstyrer: Claus Back



Dagsorden

Det er vedtaget, at ordstyrer-funktionen går på skift
mellem formand og næstformand.
Ved afbud skal stedfortræderen indkaldes. Fraværende
indkalder.

Kommende møder:
Tirsdag d. 24. april 2012. Brød: Claus
Torsdag d. 24. maj 2012. Brød: Monica.
Onsdag d. 13. juni 2012. Sommerafslutning. Mad: Skole og
Lyngbjerghus.

Orientering,
/afstemning/
debat/

Afsat
tid

beslutning

1. Godkendelse af
referatet
2. Nyt fra formanden

Claus Bach


7. klasse bliver. Det var rigtig flot.

3. Nyt fra: Skoleleder og Marianne Fløe Hestbjerg:
Forårets store begivenheder:
Lyngbjerghus






 Afbud
Institution: Helle Olesen



5 min.

Orientering

15 min.

Orientering

5 min.

Orientering

5 min.

Teltlejr – en mini spejderlejr. Dorte Pia Ravnsbæk,
projektleder af Spejderlejren vil gerne lave et samarbejde.
Emneuge fællesspisning. Der er grønt lys for en stor
fællesspisning.
Fællesspisning: 7. maj 2012.
Alle skal følge SSP læseplanen. I næste nyhedsbrev
skrives der lidt om SSP samarbejdet, og at vi følger
læseplanen på Naur Sir skole.
Borgermøde d. 22. marts 2012 kl. 19.30 – 21.30. Claus
Back deltager.

Lissi Kjeldsen:
4. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne

Orientering

Vi har fejret fastelavn både i børnehaven og i
fritteren.
 Trivselsdag:
- Fritteren lavede løb og fællespisning.
- Børnehaven lavede trivselssamtaler. Resultaterne er hængt
op i børnehaven.
 Vi er ved at indrette et rum med mange dyr. Der
skal være et myre bo og en regnormefarm og der
kommer kyllinger – levende kyllinger, som børnene
skal lære at passe.
 Vi arbejder med børnenes skriftsprog i børnehaven.
Vi skal stimulere børnene til at arbejde med
skriftsproget. Skriftsproget skal ned i børnehøjde
f.eks. skilte, plakater og opslag.
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5. Udeundervisning

6. LÆS

7. PULS
Meget mere krop,
sundhed og læring.
8. Den sunde hverdag

Børnehaven har indkøbt

Skole: Niels Holm Poulsen
 Vi har fået nyt skema fra vinterferien.
 Foråret er kommet og det betyder, at børnene gerne vil ud
i frikvartererne.
Lissi Kjeldsen og Marianne Fløe Hestbjerg
Status
 Mål og formål for udeundervisning er revideret i
personalegruppen. Inden dokumentet lægges på intra skal
bestyrelsen komme med deres ideer og tilføjelser.
Marianne Fløe Hestbjerg
Status
Mål og formål for LÆS er revideret i personalegruppen. Inden
dokumentet lægges på intra skal bestyrelsen komme med deres
ideer og tilføjelser.
Mål og formål for PULS er under udarbejdelse. Dokumentet
formuleres med afsæt i de overordnede mål og formål, som er
formuleret i projektbeskrivelsen: ’PULS – meget mere krop,
bevægelse og læring.’

Orientering

5 min.

Gennemgang af 7 min
dokument og
godkendelse.

Gennemgang af 7 min.
dokument og
godkendelse.

Opstarts info. og 15 min
gode ideer.

Der har været en henvendelse fra en forældre, der mener, at der
ikke bør spises kage i personalerummet. Personalet skal følge den
vedtagne kostpolitik ’Den sunde hverdag’.

15 min.

I bestyrelsen er der enighed om, at Lyngbjerghus og Naur Sir
Skole er en arbejdsplads. Når personalet er sammen med børnene
følges kostpolitikken – de voksne er rollemodeller. Hvad
personalet spiser i personalerummet er en privatsag.

9. Trafikpolitik

Søren Abrahamsen og Marianne Fløe Hestbjerg
 Gennemgang af udkast til trafikpolitik.

Marianne Fløe Hestbjerg
Ansættelsesudvalg: Helle Olesen, Lars B. Hansen, Jørgen Lund,
Dorte Rytter Petersen og Marianne Fløe Hestbjerg
Udsættes
Niels Holm Poulsen
11. Valg til bestyrelsen
 Hvornår
 Hvordan
Udgår fordi vi først får info. Onsdag d. 14. marts 2012.
Lærergruppen indstiller til bestyrelsen
11A. Helhedsaftalen for


15 min
10 min.

10. USFH leder i
Lyngbjerghus

15 min

Beslutning

Naur Sir Skole

12. Skolestruktur

13. Trivselsdage

Claus Back
 Hvad gør vi fremadrettet?
Hvordan sikre vi vores ’fødekilde’ – hvad kan vi gøre i
Lyngbjerghus for at få flere børn. Vi skal gøre noget særligt for at
tiltrække flere børn f.eks. skovbørnehave eller idrætsbørnehave.
Bestyrelsen vil gerne have et oplæg fra Lyngbjerghus.
Dorte Rytter
 Evaluering.
 Det var en rigtig god dag med gode og meget forskellige
oplevelser.
 Lærergruppen. Gode samtaler, der styrker skole/hjem
samtalerne. De klasser med mange elever har svært ved
at nå alle samtaler. Derfor skal dagen vare fra kl. 08.10
og frem til kl. 13.00.
Bestyrelsen beslutter, at der i skoleåret 2012 2013 skal afholdes

20 min

10 min.
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trivselsdage.

14. Skolerejser

Niels Holm Poulsen
 Skal 6. og 7. klasse fortsat på skolerejse?
 Hvor skal de evt. rejse hen – Bornholm?
Bestyrelsen ønsker en skolerejse.

10 min.

15. Bordet rundt & evt.
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