Bestyrelsesmøde Naur Sir Skole
Mødedato og tid

Mandag d. 20. august 2012 kl. 19.00 – 21.30
Tilstede: Jens Kristian Larsen, Monica Andersen, Lars B. Hansen,
Søren Abrahamsen, Dorte Rytter Petersen, Helle Olesen, Niels Holm
Poulsen, Jørgen Lund Lissi Kjeldsen og Marianne Fløe Hestbjerg

Referat: Marianne Fløe
Hestbjerg.
Brød: Lars B. Hansen

Afbud: Claus Bach,
Ordstyrer: Monica Andersen



Dagsorden

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

Kommende mødedatoer i skoleåret 2012 2013
Tirsdag d. 25. september 2012
Onsdag d. 31. oktober 2012
Torsdag d. 29. november 2012
Fredag d. 11. januar 2013 med påhæng.
Mandag d. 25. februar 2013
Tirsdag d. 2. april 2013
Onsdag d. 1. maj 2013
Torsdag d. 13. juni 2013

Orientering Afsat
afstemning tid
debat
beslutning

1. Godkendelse af
referatet
2. Nyt fra formanden Claus Bach


3. Elevrådet

Afbud

5 min.

Orientering

30 min.

Udgår


Elevrådet for det kommende skoleår er i disse dage ved at blive
valgt.

4. Nyt fra: Skoleleder Marianne Fløe Hestbjerg:
og Lyngbjerghus

Orientering


-

Årshjul for personalet
I personalerummet har vi lavet et nyt fælles årshjul. På den
måde sikre vi at vi har overblik over årets gang og vi får fordelt
årets begivenheder på en god måde. Årshjulet er også med til at
sikre et tydeligere samarbejde i hele huset.


-

Nye ansatte.
Tina Hyldal Jensen startede som undervisningsassistent
14.08.2012.
Kristina Ottesen startede i en tidsbegrænset stilling d.
13.08.2012.


-

Praktikanter
Vi får i løbet af året besøg af praktikanter 3 gange. Det er
berigende for skolen fordi vi modtager dygtige og engagerede
praktikanter, der alle har besøgt skolen inden de spurgte om vi
var interesserede i at få praktikanter.


-

Årshjul
Fagdage. Der er en plan for fagdagene samt andre
’højdepunkter’ på vej ud til forældrekredsen.
Dage til Torsminde.

-

-

Trivselsdage.
Emneuger
Skolernes motionsdag.
Sidste dag før jul- og sommerferie.


-

Indsatsområder
LÆS. Vi har fortsat læsebånd i 20 minutter fire dage om ugen.
Mandag er der fællessamling. Vi har udviklet meget i forhold til,
hvad og hvordan vi læser til læsebånd. Der inddrages mange
forskellige tekster f.eks. fagtekster i de forskellige fag,
avisartikler, opskrifter mm
Udeundervisning. Udeundervisning skal fortsat tænkes ind som
en del af den daglige undervisning. Vi har udvidet vores
forståelse af begrebet udeundervisning. Nu handler det ikke blot
om at komme ud under åben himmel ’ude’ kan også være på
fabrikker, i butikker, inde i byen… det handler om at udfordre
det traditionelle klasselokale.
PULS. Vi har besluttet at PULS ligger frem til efterårsferien og
igen efter påske. Det er for koldt om vinteren. Puls skal dog
stadig tænkes ind i den daglige undervisning.

-

-


-

Udviklingsprojekter
Quest
IT


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

Fordeling af bestyrelsesmedlemmer til de enkelte klasser:
klasse Dorte Rytter
klasse Jens Kristian Larsen
klasse Pia Thorsen
klasse Lars B. Hansen
klasse Monica Andersen
klasse Søren Abrahamsen
klasse Dorte Rytter
Klasse Monica Andersen

MH sender drejebogen rundt, så den kan føres ajour.
Klasselærerne kontakter bestyrelsesmedlemmerne med et forslag til en
dato.


Budget opfølgning. Jeg rundsender høringsmaterialet, der
kommer ud i slutningen af august. Lars B. Hansen og Marianne
Fløe Hestbjerg laver et udkast som sendes rundt til bestyrelsen.



Bornholm
- Der har været henvendelser på prisen til Bornholm.
Prisen har været nogenlunde stabil de sidste ture.
- Der er en gruppe forældre, som har arbejdet på
spejderlejren og som har ’sponsoreret’ penge til
forskellige oplevelser på Bornholm. Herudover har vi
valgt en rundvisning på Hammershus fra – vi står selv
for at lave et spændende og udfordrende løb. Prisen er
nu på 1037 kr. pr. elev.
- Nogle forældre har oplevet, at de ikke har fået nok
informationer om turen – det er selvfølgelig beklageligt
og noget vi skal rette op på, hvis der arrangeres ture
fremover.
-

Bestyrelsen skal på et senere møde tage beslutning om,
hvad der skal ske i forhold til skolerejser fremover.



Ny rygepolitik pr. 15. august 2012
- Det er ikke længere tilladt at ryge inde eller ude i
Lyngbjerghus eller på Naur Sir Skole. Dette gælder
også til skolefester og andre arrangementer i huset.
- Der må ikke ryges på matriklen i arbejdstiden, da
pædagoger og lærere har lønnede pauser.



Nyt om morgensamling. Vi laver et årshjul. Fagteamet i Dansk
vælger sange fra Folkehøjskole sangbogen. Lyngbjerghus
vælger børnesange. Terkel laver 2 – 3 medley hits med rytmiske
sange. Alle kan melde sig til at lave små indslag.

Henriette Larsen




5. Nyt fra
medarbejderrepræsentanterne

6. Konstituering

7.
Specialundervisning
bliver til
støtteundervisning
8. Lektiecafe.
Lektiefidusen

Henriette Larsen er ved at sætte sig ind i de forskellige systemer,
som anvendes i Holstebro Kommune.
Henriette Larsen har gennemgået budgetterne i Lyngbjerghus.
Der er en sund økonomi.
Daniel Jørgensen er startet i sin anden praktikperiode. Han skal
være i fritter 2.

Orientering

Institution: Helle Olesen
Orientering
 Vi har gang i udelivet.
 13. september 2012 har Lyngbjerghus tilmeldt sig projektet ’Vi
synger sammen’. Vi inviterer andre børnehaver og kalder det
’Vi synger i skoven’.
 Vi taler om, at skolens venner kunne støtte arrangementet og
sponsorere frugt og drikkevarer.
Skole: Jane Storgaard Madsen
Orientering
 Den store IT satsning er spændende. Flere lærer har været på
kursus og skal undervise de andre.
 IT skal styrke vores undervisning og ikke skabe mere
stillesiddende undervisning.
 0, 1. og 2. klasse deltager i ’Aktiv Rundt i Danmark’.

Bestyrelsen konstitueres
Orientering
Formand: Lars B. Hansen
Næstformand: Monica Andersen.
Suppleant Pia Thorsen indtræder i bestyrelsen.
Den tidligere formand Claus Bach træder ud af bestyrelsen fordi han ikke
længere har børn på skolen.
MH




Nye regler
Ny struktur
Nye ideer

Orientering

Monica Andersen og Dorte Rytter Petersen
Beslutning
 Det nye skema er lidt udfordrende. Vi finder en løsning og
starter op.
 Efter prøveperioden før sommerferien har der været flere
positive henvendelser og et ønske om, at lektiefidusen starter op
igen.

10 min.

5 min.

5 min.

20 min

10 min.

10 min

9. Evaluering af
overnatning

10. Med afsæt i vores
formål udarbejdes en
præstenation af vores
hus, som skal ligge på
Holstebro Kommunes
hjemmeside og en
folder, som skal deles
ud til interesserede.

10. Bordet rundt &
evt.

MH



Fælles debat
Evaluering
- Bestyrelsen: Super godt.
- Lærerne synes, at det var en god overnatning.
Tidspunktet med OL emneugen i ugen før var lidt
stram - men begge arrangementer var rigtig gode.
- Pædagogerne det er en rigtig god måde at afslutte
skoleåret med. Vi fik sagt god ferie og det var
hyggeligt.

Evaluering

10 min.

MH
Lille øvelse. Sendes ud til bestyrelsen.
 Bente Lund står for den professionelle opsætning.







Vi fortsætter med at formanden og næstformanden skiftes til at
være mødeleder. Der er et ønske om, at der sættes et punkt på
næste møde vedr. mødestruktur. Behøver vi sidde og række
hånden op.
Bussen kører meget sent fredag - det skal undersøges.
Komtek - Henriette Larsen undersøger det.
Hegnet skal sættes op.

10 min.

