Bestyrelsesmøde Naur Sir Skole
Mødedato og tid

Onsdag d. 31. oktober 2012 kl. 19.00 – 21.30
Tilstede: Helle Olesen, Søren Abrahamsen, Pia V. Thorsen, Lars B.
Hansen, Jane S. Madsen, Monica Andersen, Jørgen Lund, Henriette
Larsen, Rikke Hansen, Josephine Tilsted og Marianne Fløe Hestbjerg

Brød: Pia Vestergaard
Thorsen

Afbud:
Ordstyrer: Monika Andersen
Det er vedtaget, at ordstyrer-funktionen går på skift mellem formand og
næstformand.



Dagsorden

Ved afbud skal stedfortræderen indkaldes. Fraværende
indkalder.

Kommende mødedatoer i skoleåret 2012 2013
Tirsdag 27. november 2012 kl. 18.30 - 22.00. Brød: Søren Abrahamsen
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

1. Godkendelse af
referatet
2. Nyt fra formanden

3. Elevrådet

Lars B. Hansen
Orientering
 Lars B. Hansen har hørt, at hvis man har en trafikpolitik, så kan
man søge EU midler
- Helle Olesen supplerer, at de i fritteren er bekymrede for de
børn, der skal over Vilhelmsborgvej.
- Elevrådet tilføjer: Skolepatruljen oplever, at de børn der
skal over Vilhelmsborgvej kommer inden skolepatruljen
stiller sig ud kl. 07.50. Forældrene kunne evt. time, hvornår
de sender eleverne i skole.
Formand og sekretær Josephine Tilsted og Rikke Hansen
Orientering
Elevrådet har lavet en idebank med forslag til, hvad de vil arbejde med.
Se referatet fra elevrådsmødet d. 26.10.2012.

5 min.

10 min.

Stor ros til elevrådet for deres flotte præsentation af trafikpolitikken til
morgensang.



4. Nyt fra skoleleder

Redigeret trivselsfolder
Trivselsundersøgelse 2012

Marianne Fløe Hestbjerg:
Orientering
 VIA
 Vi har indsendt en ansøgning til Ministeriet for børn og Unge,
der laver et projekt om ’Læring i bevægelse’. De har fået rigtig
mange ansøgninger. Derfor er vi stolte af at kunne sige, at vi er
kommet i betragtning til at komme til København, Idrættenshus
og fortælle om PULS fredag d. 23. november 2012. Bliver vi en
af de få udvalgte skoler kan det betyde meget positiv omtale og
at vi kan komme med i et projekt, hvor man får forsøgsmidler til
at udvikle området.
 Nyt lys på Vilhelmsborgvej. Der er på nuværende tidspunkt ved
at blive sat mere og bedre belysning op på Vilhelmsborgvej. Det
kan være med til at gøre skolevejen mere sikker i den mørke tid.
 Skiltning på Sirvej. Uddrag af brev til kommunen:

30 min.

1

Naur Sir Skole og Lyngbjerghus vil gerne ansøge Trafik og Park samt
politiet om opsætning af hastighedsskilte og parkering forbudt skilte.
Skiltene skal placeres på den del af Sirvej, som går fra 'den store' Sirvej
hen Degnestræde til Naur Sir Skoles P-plads.
Vi har modtaget et svar fra Holstebro Kommune vedr. skiltning:
Jeg har undersøgt jeres ønsker om parkeringsforbud og 30 km zone.
Den omtalte sidevej til Sirvej er en privat fællesvej, det betyder at i selv
skal betale for skiltene samt opsætning heraf.
Det er min vurdering, at et parkeringsforbud på strækningen fra Sirvej til
svinget, kan være en god ide!
Erfaringen viser, at der på sådanne strækningen ikke køres over 30 km i
timen, og derfor er 30 km skiltene ikke nødvendige.
Proceduren er nu, at såfremt skolen selv vil betale skilte mm. så sender
jeg en anmodning til politiet, der skal give den endelige tilladelse til
parkeringsforbudskilte.
Venlig hilsen Jeanette Jørgensen
Bestyrelsen beslutter, at vi ikke vil have skilte. Elevrådet sørger for at der
bliver lavet noget, som kan sænke farten.
Det undersøges om Sirvej forbi nr. 5 og 7 kan udvides.


Skolemad. Tilbud fra Plexus.

De kan levere mad tirsdag, onsdag og torsdag - vi bestemmer selv om vi
vil have alle dage.
Prisen er 28 kr. pr. portion. Vi skal betale 100 kr. for leveringen pr. gang.
Vi kan vælge selv at hente.
Maden bestille og betales på Plexus hjemmeside - det har skolen intet
med at gøre (-:
Maden kommer i varmekasser.
Jeg vil foreslå, at vi finder nogle frivillige, som øser mad op og vasker
op. På et tidspunkt havde vi en velfungerende frugtordning, hvor der kom
frugttanter og skar frugt op.
Bestyrelsen beslutter:
- Vi undersøger om Lyngbjerghus kan deltage og hvordan.
- Vi kører i en prøveperiode.
- Er der stor tilslutning fortsætter ordningen.
- Der leveres skolemad tirsdag og onsdag.
- Maden serveres på dyb tallerken.
 Huller i asfalten
Bliver lappet, når vejret er godt.
 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.
 Samarbejde med de lokale foreninger
- Oplæg på anden skole om Udeundervisning
- Oplæg om samarbejde med de lokale foreninger. Tirsdag d. 27.
november kl. - når de kan!
Lyngbjerghus: Henriette Larsen
Orientering
 Lyngbjerghus har fået bevilliget 59.037 kr. fra
Forebyggelsesfonden. De skal bruges til at udvikle og sikre gode
arbejdsstillinger i Lyngbjerghus.
 Der starter to nye praktikanter i Lyngbjerghus.
 Mads Nielsen er startet i lønnet praktik.

10 min.
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Der har været to pædagoger på kursus i i pad - Lyngbjerghus er
begejstret.
Søren Abrahamsen fortæller om forældremøde i Lyngbjerghus om
legekammerater og legerelationer.
På mødet kom der et ønske om, at der bliver afholdt et forældremøde om
generelle informationer om at gå i børnehave. En mulighed kunne også
være, at der blev afholdt forældrekaffe en gang om måneden.
Bestyrelsen beslutter:
- Der afholdes forældrekaffe hver anden måned
- To dage inden sættes der et skilt om med teksten: Husk forældrekaffe.
- Det skal være på rullende dage.
- Pedellen laver et stort flot skilt.

5. Nyt fra
medarbejderrepræsentanterne

6. Skolerejse i
6. og 7. klasse

Institution: Helle Olesen
 Lyngbjerghus ønsker sig 45 veste til børn og 6 veste til voksne.
Vestene skal bruges, når børnehaven tager på tur.
 Fritter 1 har arbejdet med ’efterår’
 Fritter 2 arbejder med BMGP.
Skole: Jane Storgaard Madsen
 Vi arbejder med emneuge.
 Vi har fået nye interaktive tavler i alle klasselokaler.
 Lørdag den 10. november er alle lærere på kursus i de nye
tavler.
 Vi har en praktikant fra Skive Seminarium.
 Der kommer tre praktikanter senere på året.
 Kristina Ottesen, der har været ansat i et vikariat har fået en fast
stilling. Lene Vejle Pedersen er kommet tilbage.
Marianne Fløe Hestbjerg
Oplæg
 Budget for skolerejsen 2012.

Indtægter
Team Bornholm Logi og ture)
Team Bornholm
Spar Hasle
Hasle feriepark
Elevindbetalinger 38.369,00 kr.
Forældre tilskud 12.000,00 kr.
50.369,40 kr.
Difference

Orientering

5 min.

Orientering

5 min.

Opfølgning og 20 min
beslutning

Udgifter
27.192,00 kr.
7.488,00 kr.
5.345,40 kr.
504,00 kr.

50529,40 kr.

kr. 160,40 kr.

Der deltog tre lærere på turen, som overenskomstmæssigt skal have 65
timer pr. person.
DSB betaler for transporten.

7. Lektiecafe.
Lektiefidusen

Bestyrelsen beslutter:
- At der skal være en skolerejse for 6. og 7 kl.
- Rejsen afhænger af skolens økonomiske situation.
Marianne Fløe Hestbjerg
Orientering
 Der er 9 tilmeldte elever.
 Der er mange lektiefiduser, der har sagt, at de gerne vil hjælpe.
 Vi starter mandag d. 5. november 2012.
 Deltagerne får direkte besked.

2 min
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8. Sne-politik og
vand i skolegården

9. 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.

Marianne Fløe Hestbjerg
Orientering og 15 min
Sne
evt. beslutning
 I tilfælde af snestorm informeres, der på Intra og alle opfordres
til at lytte til lokal radio.
 Vi har en aftale med en maskinstation om at de rydder sne inden
der kommer biler på p-pladsen om morgenen.
 Servicemedarbejderen har sne-feje-maskine og rydder sne ved
indgangene og salter.
 I særlige tilfælde ved meget sne tilkalder vi ekstra rydning.
 I særlige tilfælde med rigtig meget sne kan der være dag, hvor vi
ikke har mulighed for at følge med og få p-pladsen ryddet –
ligesom det vil være tilfældet andre steder.
 Der ryddes gangstier - ikke hele skolegården.
Vand i skolegården
 Der vil i perioder med meget regn stå vand ved kloakristene i
skolegården. Det er et meget gammelt system og det vil koste
tæt på en formue at få gravet asfalten op og få lagt nye rør.
 Børnene har ofte meget glæde af vandpytterne. Der opstår
mange gode lege. De bliver nogle gange lidt våde.
MH
20 min.
Lille øvelse.
Der kom mange gode ideer frem.
 Bente Lund står for den professionelle opsætning.



10 min.
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