Bestyrelsesmøde Naur Sir Skole
Mødedato og tid

Tirsdag d. 27. november kl. 18.30 – 22.00
Tilstede: Helle Olesen, Søren Abrahamsen, Pia V. Thorsen, Lars B.
Hansen, Jane S. Madsen, Monica Andersen, Henriette Larsen, Rikke
Hansen, Josephine Tilsted og Marianne Fløe Hestbjerg

Afbud: Jørgen Lund,

Brød: Naur Sir Skole og
Lyngbjerghus står for
brød fordi der kommer
gæster udefra

Ordstyrer: Lars B. Hansen
Det er vedtaget, at ordstyrer-funktionen går på skift mellem formand og
næstformand.



Dagsorden

1. Godkendelse af
referatet

Ved afbud skal stedfortræderen indkaldes. Fraværende
indkalder.

Kommende mødedatoer i skoleåret 2012 2013
Fredag d. 11. januar 2013 med påhæng. Middag: Naur Sir Skole
Mandag d. 25. februar 2013. Brød: Jørgen Lund
Tirsdag d. 2. april 2013. Brød: Monica Andersen
Onsdag d. 1. maj 2013. Brød: Jens Kristian Larsen
Torsdag d. 13. juni 2013. Brød: Dorte Rytter Petersen

Orientering Afsat
afstemning tid
debat
beslutning

Godkendt

Lars B. Hansen
Orientering
 Intet nyt.
Formand og sekretær Josephine Tilsted og Rikke Hansen
Orientering
3. Elevrådet
 Legepatrulje. Mandag og onsdag. Elevrådet har lavet en plakater
og hængt op i alle klasser. Vi undersøger om vi kan komme på
kursus. Lærerne skal opfordre til at deltage i Legepatruljen.
 Smileyordning. Ny struktur.
 Trivselsundersøgelsen er næsten færdig. Den offentliggøres på
Intra og tages op på næste bestyrelsesmøde.
Marianne Fløe Hestbjerg:
Orientering
4. Nyt fra skoleleder
 Tirsdag d. 20. november2012 deltog Troels Lysgaard, Marianne
Fløe Hestbjerg og Lone Kjær Hein (sundhedsplejerske) i
Kommunernes Landsforening’s uddeling af innovationspris.
Uddelingen foregik i Kolding. Holstebro Kommune var
indstillet og stod med en stand, hvor vi fortalte om Læseplanen
for Seksualundervisning. Holstebro Kommune er den første
kommune i Danmark, som har lavet en læseplan for
seksualundervisning. Et rigtig flot projekt, som Lone Kjær Hein
var projektleder for.
 Fredag d. 23. november 2012. Vi var inviteret af Ministeriet
for Børn og Undervisning til at lave et oplæg til konferencen om
’Læring i bevægelse’. Konferencen foregik i Idrættens Hus i
Brøndby. Der var deltagere fra folkeskoler, friskoler, SFO’er,
gymnasier, efterskoler, ministeriet, forskere og mange flere fra
hele landet . Det var spændende at få lov til at fortælle om vores
projekt PULS og høre om andres projekter.
 Budget Bornholmerture - kort opfølgning.
 Vi får ny kloakering i skolegården. Det betyder, at de store
vandpytter forsvinder.
 Vi får nyt gulv ved indgangen. Det bliver lagt i juleferien.
 Vi starter med skolemad fra Plexus 1. december. Skolemaden
serveres tirsdag og onsdag. Vi har fået en sponsor til tallerkener
og bestik. Tak for gaven.

2. Nyt fra formanden

5 min.
10 min.

30 min.
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5. Nyt fra
medarbejderrepræsentanterne

6. Elev indkøb

 Kvalitetsrapport.
Vi skal hvert år udfylde en kvalitetsrapport, hvor vi skal besvare nogle
spørgsmål i forhold til Holstebro Kommunes Skolepolitik. Bestyrelsen
skal v. formanden formulere indledningen.
 Budgetopfølgning.
o Der er tilført 2,6 mio. kr. til øget personalenormering og/eller
flere undervisningstimer i 0. - 2. klasse fra 2013 og frem. Det
svarer til ca. 29000 kr. pr. klassetrin.
o At rammereduktionen på 2,4 mio. kr. for 2013 er tilbageført.
o At der er indarbejdet en rammereduktion på 3,3 mio. kr. fra
2014 og fremover.
Lyngbjerghus: Henriette Larsen
Orientering
 TABULEX. Er et registreringssystem, hvor børnene kan
registrere sig selv ved ankomst og afgang. Registreringerne kan
overføres direkte til kommunen. Det betyder, a vi kan reducere
det administrative arbejde på kontoret. Der er indhentet et
tilbud.
 Personale.
 Budgetopfølgning.
Der tilføres fire timer til børnehaven.
Rammereduceringen er tilbageført.
Der reduceres med 25 % pr. barn på SFH.
 Belysning på p-pladsen. Flere har efterspurgt mere belysning på
P-pladsen ved Lyngbjerghus. Der er indhentet tilbud.
Institution: Helle Olesen
Orientering
 Vi juler alle steder. Vi har mange gode traditioner.
 Juleforældrekaffe d. 20. december.
Skole: Jane Storgaard Madsen
Orientering
 Der har været afholdt et landsdækkende fagligklubmøde. DLF
laver et modspil til KL udspil.
Dorte Rytter Petersen og Marianne Fløe Hestbjerg
 Hvad kan vi forvente, at eleverne selv køber og har med i
skoletasken f.eks. passer og lommeregner.

10 min.

5 min.

Skolen forventer, at alle elever i 3. klasse køber en passer,
vinkelmåler og lommeregner (Texas TI30, kan bruges helt op
til B niveau på gymnasiet). Og evt. en blokfløjte musiklæreren giver besked.
Klasseforældrerådet kan evt. købe fælles ind.
7. Bordet rundt &
evt.



Intet

10 min.

8. Samarbejde med Kl. 20.00 Nr. Felding modellen:
de lokale foreninger Oplæg fra Jette Lund, Dan Pedersen og Per Østergaard formand for DIF
Nr. Felding. Nr. Felding Skole har lavet en Idræts SFO. Vi skab bl.a. høre
om:
- Forvaltningen.
- Kurser ved DGI for træneraspiranter.
- Struktur
- Og meget mere.
Der bliver tid til at stille spørgsmål og debattere.
Formanden for NSK, Pia Bennesgård Jensen og Karin Herping formand
for Gymnastik deltog i mødet.
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