Bestyrelsesmøde Naur Sir Skole
Mødedato og tid

Fredag d. 11. januar kl. 18.00 – 19.00
Tilstede: Helle Olesen, Søren Abrahamsen, Pia V. Thorsen, Lars B.
Hansen, Jane S. Madsen, Monica Andersen, Henriette Larsen og
Marianne Fløe Hestbjerg

Brød: Naur Sir Skole og
Lyngbjerghus står for
middag og drikkevarer.

Afbud: Jørgen Lund, Jens Christian Larsen og Helle Olesen.
Ordstyrer: Monica 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
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
skolelederen

Marianne Fløe Hestbjerg
 Dialogmøde på Naur Sir Skole.
Torsdag d. 10. januar afholdte vi dialogmøde på Naur Sir Skole. På
dialogmøderne deltager lokalpolitikere fra Udvalget for børn og unge.
Dvs. de politikere der tager sig af institutions- og skoleområdet. På
dialogmødet deltager repræsentanter fra andre skoler og institutioner. På
møderne får vi mulighed for at tale med politikerne om de områder, som
vi vurderer, at de skal arbejde videre for.

10 min

Det var et meget spændende møde, hvor vi fik inspiration fra andre
institutioner og skoler og positiv respons på vores indsatsområder.
Vi fik mange positive kommentarer på hvor flot vi ha det både i
Lyngbjerghus og på skolen både i forhold til vedligeholdelsen og i
forhold til de mange udstillinger, der skaber et spændende læringsmiljø
 Uge 6
I uge 6 deltager vi i det nationale projekt om seksualundervisning for 2. 7. klasse. Vi har besluttet, at hele huset deltager, da det er et område, der
er vigtigt for alle. I år er emnet ’Familie’.
Sex og samfund, som står for kampagnen, har henvendt sig for at spørge
om vi gerne vil have e folkestingspolitiker på besøg. Det har vi sagt ja,
tak til. Tirsdag i uge 6 får vi besøg af Ulla Tørnæs.
 Dansens dag
Vi har tilmeldt os Dansens Dag og vi er blevet udvalgt til at komme med.

Udsat

15 min

Ny Nordisk Skole
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3. Fællessamling

Henriette Larsen
Beslutning.
Hver mandag kl. 08.10 - 08.30 har vi fællessamling for hele huset dvs., at
Lyngbjerghus og skolen deltager.
Vi har fået en forældre henvendelse omkring morgensamlingen.
Henvendelsen drejer sig om, at det kan være svært at aflevere i
gymnastiksalen, når der er fællessamling og at der burde være en
pædagog til at tage imod i Lyngbjerghus.

5 min

Der er ca. 30 børnehavebørn, der skal til fællessamling fra Lyngbjerghus.
Der deltager 2 pædagoger. Forældrene er på intra informeret om, at der er
fællessamling hver mandag og der sættes et opslag på døren om at
børnehaven er til fællessamling i gymnastiksalen.
Bestyrelsen vurderer, at fællessamling er godt for hele huset. Det styrker
sammenholdet og er en god mulighed for at synge sammen, få fælles
beskeder og opleve, hvad andre arbejder med og kan fortælle om.
Bestyrelsen prioriterer fællessamling og beslutter at Lyngbjerghus fortsat
skal deltage i fællessamling. Der skal ikke stå en pædagog til rådighed i
Lyngbjerghus.





4. Idræts SFO

Bestyrelsen opfordre forældrene til at blive og være med til
fællessamling, hvis det er muligt.
Bestyrelsen opfordre forældrene til at aflevere før kl. 8.00.
Børnehaven sidder fremover ved døren, så det er lettere at
aflevere.
Pædagogerne skal være opmærksomme på de børn, der bliver
afleveret.

Lars B. Hansen og Marianne Fløe Hestbjerg

15 min.

Udvalg: Henriette Larsen, Marianne Fløe Hestbjerg, Søren Abrahamsen,
Monica Andersen og Dorte Rytter Petersen
Opstartsmøde: Tirsdag d. 29. januar 2013 kl. 19.00 i Sir Lyngbjerg
Center.

5. Evt.

15 min.
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