Bestyrelsesmøde Naur Sir Skole
Mødedato og tid

Mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 – 21.30
Tilstede: Jens Kristian Larsen, Claus Bach, Monica Andersen, Referat: Marianne Fløe
Lars B. Hansen, Søren Abrahamsen, Dorte Rytter Petersen, Helle Hestbjerg.
Olesen, Niels Holm Poulsen, Lissi Kjeldsen og Marianne Fløe
Brød: Claus Back
Hestbjerg

Afbud: Jørgen Lund.
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 møder:
Torsdag d. 24. maj 2012. Brød: Monica.

Orientering,

Onsdag d. 13. juni 2012. Sommerafslutning. Mad: Skole og
Lyngbjerghus.

/afstemning/
debat/

Afsat
tid

beslutning
1. Godkendelse af
referatet

Godkendt

2. Nyt fra formanden

Claus Bach

3. Elevrådet

Udsættes

Orientering

5 min.

Orientering

15 min.

Orientering
Vi arbejder med udviklingsplaner. Vi skal samle vores
dokumenter i ét dokument. Det er en god øvelse.
 Vi arbejder på vore handleplaner for sprog og læsning. Vi
laver en gennemarbejdning og en samskrivning med
skoledelen.
 Vi har besluttet, at hele Lyngbjerghus tager til Landsskue
i Herning torsdag d. 5. juli 2012.
Institution: Helle Olesen
Orientering
5. Nyt fra medarbejder Vi arbejder med udeliv. Vi har ryddet op, brændt af,
repræsentanterne
plantet frø og lavet kompost gele.
 Vi har PULS udenfor. Det giver nogle helt nye
muligheder.
 Sommerfuglene er ’smidt ud’ til førskolegruppen og vi

10 min.

Fravær

4. Nyt fra: Skoleleder og Marianne Fløe Hestbjerg:
 Ny vikar i huset.
Lyngbjerghus




SSP enkeltsagsbehandling.
Buskørsel. Bestyrelsen har nye ideer til buskørslen. MH
henvender sig til kommunen.
Vi har afholdt et overleveringsmøde med Birkelund
Skolen. På mødet deltog Claus Back, Monica Andersen,
Kirsten, Mogens Beck og Marianne Fløe Hestbjerg. Der
er udarbejdet et udkast til en handleplan.

Lissi Kjeldsen:


5 min.

1

har fået nye børn.
Juniorklubben holder afslutning med en maratonfest
fredag d. 27. april 2012.
 Juniorklubben tager til Tivoli d. 11. maj 2012.
Generelt er vi meget ude og bruger vores omgivelser.


Skole: Niels Holm Poulsen
Orientering

Alt idræt er ude. Det stiller lidt større krav til, hvad der
skal være i idrætstaskerne.
 Generelt er vi meget ude.
 7. klasse har været på to cykelture – de er bare seje.
 3. og 4. klasse tager til Spøttrup Borg torsdag d. 26. april
2012.

6. USFH leder i
Lyngbjerghus

7. Lyngbjerghus

Marianne Fløe Hestbjerg
Ansættelsesudvalg: Helle Olesen, Lars B. Hansen, Jørgen Lund,
Dorte Rytter Petersen og Marianne Fløe Hestbjerg
 Ansættelse af ny USFH leder i Lyngbjerghus pr. 1.
august 2012.
Helle Olesen og Lissi Kjeldsen
Bestyrelsen har spurgt Lyngbjerghus om muligheden for en
skovbørnehave. Lyngbjerghus er nomineret til 40 børn.

5 min.

5 min

20 min

Det kunne være interessant at afprøve nogle nye ideer. Natur- og
idrætsbørnehave.



Understøtte idræt i institutionen.
Understøtte udeliv.

Projektet kunne laves i samarbejde med lokalområdet, lokale
foreninger og de faciliteter, der er i området kunne benyttes.

8. IT

IT området skal styrkes de kommende år.
 Skolerne får nyt IT. Vi har forberedt, så vi er klar til at
modtage IT udstyret 1. maj 2012.
 Der er kommunalt afsat midler til at give lærerne et
kompetenceløft indenfor IT.
 Derfor oprettes, der et kursus i forhold til Pædagogisk
læringscenter (bibliotek) PLC, der tager udgangspunkt i
faghæfte 48. Jeg har ansøgt om to kursusdeltagere til
PLC kurset (mindre skoler kan søge om 2 deltagere –
større skoler om flere).
 Der er afsat midler til IWB på skolerne. Jeg har indsendt
en ansøgning om IWB til 8 klasser og til IT rummet.
I 0. – 2. klasse får alle elever en PC. Bodil Kjær vil gerne i
samarbejde med os lave et udviklingsprojekt – hvis Naur Sir Skole
giver timer til kurserne, så vil Bodil Kjær komme og afholde
kurserne. Det har jeg sagt ja, tak til.
Udviklingsprojektet løber over to år. Bodil Kjær og Åse
Holmgaard fungerer som vejledere.
Projektet starter med udarbejdelse af en enkel, konkret og tydelig
projekt beskrivelse. Herefter er der et indledende kursus, som
følges op af kurser i løbet af skoleåret.

2

Kurserne bliver rettet mod de udfordringer vi står med og
målrettet mod vores undervisning. Vi skaber en proces og
udvikling sammen.

9. Valg til bestyrelsen

10. Næste skoleår

Marianne Fløe Hestbjerg
 Vi skal have valg inden sommerferien 2012.
Marianne Fløe Hestbjerg og Lissi Kjeldsen



11. Budget opfølgning

12. Madordning

13. Lektiecafe

5 min.

10 min

Indsatsområder for hele huset er fortsat LÆS, PULS og
udeundervisning.
IT

Marianne Fløe Hestbjerg
 Gennemgang af rammebevillingen. Godkendes.
Lissi Kjeldsen
 Kort gennemgang.
Monica Andersen
 Vi undersøger nye muligheder.

10 min.

Beslutning

Monica Andersen
Beslutning
 Vi har lavet en hurtig spørgeskemaundersøgelse på Intra.
Der er interesse for lektiehjælp.

10 min.

5 min.

Udvalget: Monica Andersen, Dorte Rytter og Claus Bach
undersøger lektiecafer på andre skoler

14. Bordet rundt & evt.
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