Bestyrelsesmøde Naur Sir Skole
Mødedato og tid

Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 - 22.00
Tilstede: Lars B. Hansen, Dorte Rytter Larsen, Henriette
Larsen, Jane Storgaard Madsen og Marianne Fløe
Hestbjerg. Søren Abrahamsen kommer lidt senere.

Brød: Dorte Rytter
Petersen

Afbud:
Ordstyrer: Lars B. Hansen
Referat: Marianne Fløe Hestbjerg
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

Orientering
afstemning
debat

Afsat
tid

beslutning

1. Godkendelse af
referatet

2. Nyt fra
formanden
3. Elevrådet

4. Nyt fra
skoleleder

Godkendt
Referatet sendes ud til godkendelse i bestyrelsen inden det
sendes ud på Intra.
Lars B. Hansen


Orientering

5
min.

Kort orientering fra Marianne
 Naur Sir Skole er blevet kontaktet af Red Barnet der
inviterede til at blive Red Barnet ambassadørskole. Vi har sagt
ja, tak til det flotte tilbud. Elevrådet får en aktiv rolle i forhold
til samarbejdet. Elevrådet skal d. 20/11 2013 iværksætte en
dag, hvor alle skoleelever arbejder med børns rettigheder. Red
Barnet laver et gratis interaktivt undervisningsmateriale, som
klasserne bl.a. skal arbejde med.
 Elevrådet havde planlagt et skolebal for hele skolen. Festen
blev desværre aflyst pga. lockouten. Derfor flytter elevrådet
festen til efter sommerferien.
Marianne Fløe Hestbjerg:
Personale:
 Ny pedelmedhjælper i seniorjob. Starter 17. juni 2013.
 Vores pedelmedhjælper Richard fortsætter frem til september
2013.
 Barselsvikariat for Lene V. Pedersen og Lene Brøndums
skemadækkes af Jens Ottosen frem til sommerferien.
 Jens Ottosen er fastansat i en fuldtidsstilling fra 1. august
2013.
 Nye vinduer i gymnastiksalen, hjemkundskab, sløjd og et
vindue på gangen ved personalerummet.
 Skiltning. Der er sat et stort flot banner op på gavlen af
sognegården. Banneret er designet af Bente Lund - tak for
hjælpen - det er et rigtig flot banner.
Lyngbjerghus: Henriette Larsen
 Orientering om personale.

Orientering

10
min.

Orientering

15
min.

Orientering

10

1






5. Nyt fra
medarbejderrepræs
entanterne

6. Jubilæum

Institution:
 Førskolegruppen med Helle Pasma fungerer rigtig godt.
 Vi har fire studerene fra VIA University Collage på besøg. De
laver et projekt med Ipads. De har bl.a. lavet et løb, hvor
børnene har været oppe i skoven og tage billeder af
udstoppede dyr.

Skole: Jane Storgaard Madsen
 Open By Night i Crazy Town gik rigtig godt. Vejret var
fantastisk og der var mange besøgende - over 400. Vi har
evalueret på emneugen. Det kunne være fint at lave en Open
By Night hvert 4. år.
- Godt at eleverne arbejder på tværs af klasserne.
- Gode ide, hvis ’pengene’ kan få rigtig værdi.

50 års jubilæum 2014


7. Forenings USFH

8. Skoleårets
planlægning

Der afsættes tid på næste bestyrelsesmøde til en brainstorme.

Henriette Larsen og Marianne Fløe Hestbjerg
Ungleder kursus.
 Næste skridt. De lokale foreninger er startet op på at
planlægge, hvad de vil tilbyde og hvornår.
 Vi starter med fire ugers ’shoppe runde’, hvor eleverne prøver
de forskellige aktiviteter og sportsgrene. Herefter vælger de
hold.
 Fredag d. 16. august 2013 afholder Unglederne stævne, hvor
de bruger deres erfaringer fra unglederkurset.
 Bestyrelsen beslutter, at Lektiefidusen skal være en del af
Forenings USFH’en
 Vi starter mandag d. 19. august 2013.
Marianne Fløe Hestbjerg


min.

Der er kommet nye møbler i det meste af Lyngbjerghus. Det
er rigtig flot.
Der bliver malet på grøn og orange stue i ferien.
Vi har to i arbejdsprøvning fra jobcentret i Lyngbjerghus.
Der oprettes en frugtordning i Lyngbjerg medio august. Det
er en frivillig ordning, hvor forældrene selv kommer med
frugt.

Indsatsområder
- LÆS
- PULS
- Udeundervisning
-

Orientering

5 min.

Orientering

5 min.

10
min.
20
min.

50
min.

Bestyrelsen foreslår, at IT skal være et officielt
indsatsområde. Ideen tages med til personalegruppen.



Særlige udviklingsprojekter:
- Forenings USFH
- Ny Nordisk skole
- IT i indskolingen.
- Quest
- Pilot projekt ’Forbrug’. Bl.a. skærm ved indgangen.
Teknik og miljø, Teresa Rocatis.



Generelt for året:
- Fagfordeling
- Klasselærerdage

2

-

Efter og før sommerferien.
Red Barnet
Juleklip
Trivselsdage jf. elevrådets trivselsfolder.
Fagdage i 7. kl. torsdag
Tid til fordybelse
Overnatning og ture
0. - 7. klasse.



Naturvidenskabelige tanker i 7. klasse.
- Forældremøde.



3. og 4. klasse 2013/2014
- Forældremøde.



Emneuger
- Afdelingsopdelt og fælles for hele huset.



9. Lektie Fiduser

10. Aftaler og
underudvalg

11. Refleksveste

12. Skoleporten

Seksualundervisning uge 6
- Mandag klasselærerdag.
- Klasseteamet arrangerer ugen.
Dorte Rytter Petersen og Monica Andersen
 Der gælder de samme regler, som de andre ungledere arbejder
under.
 Lektiefiduserne skal opleve, at de er en del af fællesskabet.
Derfor deltager de i de fælles arrangementer.
 To personer fra bestyrelsen har kørt Lektiefidusen. Det har
betydet, at det kan være lidt svært at være til stede, når der er
lektiefidus
Lars B. Hansen
Tanken er, at man under deadline skriver et kommende møde, og det så
(automatisk) kommer på dagsordenen på det møde.
Dette kan både være noget vi aftaler på et møde, at vi skal huske til
næste gang,
eller et underudvalg som skal arbejde i 3-4 måneder, hvorefter vi har
punktet på.
Kan måske også være en huskeliste for os, så f.eks. mødedatoer blot
rykkes til næste gang, lige efter vi har bestemt dem.
Bestyrelsen beslutter, at der efter hver dagsorden skal ligge en
arbejdsseddel/tjekliste, så vi hele tiden følger op på udvalg og aftaler.
Jørgen Lund og Henriette Larsen
Refleksveste. Det undersøges med sponsorer og tryk.
Forslag til print:
Lyngbjerghus og Naur Sir Skole
En barndom - et hus
Se mig - jeg er for lækker!
Jørgen Lund og Jens Kristian Larsen laver happening.
Søren Abrahamsen og Jens Kristian Larsen
 Udvalgs vurdering

10
min.

10
min.

5
min.

5
Min.

13. Bordet rundt &
evt.
Udvalg & punkter.

Evt. ingen punkter.
Udvalg og punkter til dagsordenen:
 Drejebog til forældremøderne. Lars B. Hansen og Marianne
Fløe Hestbjerg.
 Juniorklub. Information fra Henriette Larsen.
 Sikkerhedsveste og happening! Jørgen Lund og Jens Kristian
Larsen.
 Skoleporten. Søren Abrahamsen og Jens Kristian Larsen.

10
min.

3

4

