Bestyrelsesmøde Naur Sir Skole
Mødedato og tid

Tirsdag d. 2. april 2013 kl. 19.00 - 21.30.
Tilstede: Jørgen Lund, Jens Christian Larsen, Søren Abrahamsen,
Lars B. Hansen, Henriette Larsen, Dorte Rytter Petersen og Marianne
Fløe Hestbjerg.

Brød: Jens Kristian
Larsen

Afbud: Helle Olesen, Pia V. Thorsen og Jane S. Madsen.
Ordstyrer: Monica Andersen
Referat: Marianne Fløe Hestbjerg
Det er vedtaget, at ordstyrer-funktionen går på skift mellem formand og
næstformand.



Ved afbud skal stedfortræderen indkaldes. Fraværende
indkalder.

Dagsorden

Kommende mødedatoer i skoleåret 2012 2013
Onsdag d. 1. maj 2013. Brød: Monica Andersen
Torsdag d. 13. juni 2013. Brød: Dorte Rytter Petersen

1. Godkendelse af
referatet

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

2. Nyt fra formanden

3. Elevrådet
4. Nyt fra skoleleder

Lars B. Hansen
 Formanden kommer med en opfordring: Når der sendes noget
ud, så giv gerne svar. Bekræft, at I har fået mailen og giv
besked.
 I forbindelse med lockout har en forælder arrangeret
børnepasning i Sir Lyngbjerg Centret. Det betyder, at børnene
kan gå til og fra undervisningen.
Udgår

Orientering Afsat
afstemning tid
debat
beslutning

Orientering

Marianne Fløe Hestbjerg:
Orientering
Personale:
 Den første dag med lockout er forløbet fint. Alle forældre har
modtaget skemaer for uge 14. Der har kun været ganske få
spørgsmål.
 Vi har ansat Pia Sørensen i Anita Sørensens barselsvikariat. Der
var rigtig mange gode og kvalificerede ansøgere. Vikariatet går i
første omgang frem til sommerferien.
 Richard er i jobtræning, som pedelmedhjælper.
 IT indsats. Et af de områder vi vægter højt er IT. Der er i hele
huset investeret i IT udstyr f.eks. iPad’s i børnehaven, timer til
udviklingsprojekt i 0. - 3. klasse. Det fungerer rigtig godt med
de nye computere og de interaktive taler. Selvfølgelig er der ting
vi skal lære, men der er gang i en god udvikling. På skoledelen
har jeg yderligere bestilt 10 bærbare computere. Dette betyder,
at der fremover vil være:
- Et computerrum med 20 stationære Pc’er. Målrettet
klasseundervisning. Der er mulighed for at gennemgå fælles
stof på den interaktive tavle.
- Et sæt med 10 bærbare Pc’er. Målrettet gruppearbejde.
- Et sæt med 20 bærbare Pc’er. Målrettet individuel arbejde.
- Søgemaskiner på Det Pædagogiske Læringscenter (PLC).
Til søgning og gruppearbejde.
 Emneuge for hele huset fra fredag d. 24. maj til torsdag d.30.
maj 2013. Emnet er: Minisamfund. Der afholdes en stor fest for

5 min.

15 min.
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hele huset samt lokalområdet torsdag d. 30. maj 2013 kl. 18.00 21.00. Der vil være mulighed for at købe aftensmad og kaffe. Et
evt. overskud går til opstart af Forenings SFH samt indkøb af
nye computere.
 9. april 2013 får vi besøg fra Nr. Nissum Seminarium. Karen
Barfod, lektor og ansvarlig for udeundervisning kommer med en
gruppe studerede. De skal se og opleve udeundervisning
Lyngbjerghus: Henriette Larsen
Orientering
 Orientering om langtidssygdom.
 Tabulex er på trapperne.
 Der er afholdt forældreaften i Lyngbjerghus. Det var en stor
succes. Der blev talt om ’Dialogisk læsning’, frugtordning og
legetøj. Personalet har besluttet, at der ikke er legetøj med til
hverdag og at der arrangeres forskellige tema uger med legetøj.
En lille ’trøstebamse’ er ok for nye børn.
Institution:
Orientering
 Udgår.

5. Nyt fra
medarbejderrepræsen
tanterne
Skole: Jane Storgaard Madsen


6. Forenings SFH

Udgår pga. lockout.

Søren Kromann fra NSK og Marianne Fløe Hestbjerg:


Der er afhold økonomimøde med DGI. Den økonomiske analyse
viser, at der med det nuværende børnetal er økonomisk balance..
 Der er udarbejdet en mødeplan for opstarten af vores Forenings
SFH. Mødeplanen gennemgås. Planene er sendt ud til
pædagogerne i Lyngbjerghus og NSK. I tilfælde af at der fortsat
er lockout i uge 15 deltager der kun de lærere, som ikke er
lockoutet.
 Bestyrelsen vurderer, at det giver god mening at medtænke 5.
klasse i Forenings SFH’en. Børnene i børnehaven og i 0. - 4.
klasse er med i projektet og eleverne i 6. og 7. klasse får
mulighed for at blive ungledere. De betyder, at 5. klasse står
udenfor projektet.
 Det besluttes at unglederne uddannes til at tage et frivilligt
ansvar. De får ungleder kurset gratis og i løbet af året arrangeres
der gode oplevelser for dem.
Marianne Fløe Hestbjerg
8. Ny Nordisk Skole
 Vi søger samarbejdspartnere.
 Vi har fra Ministeriet for Børn og undervisning fået svar på vores
ansøgning og fået en opgave vi skal arbejde med. Vi skal
primært præcisere vores udviklingsprojekt.
 Vi deltager i NNS dag i Esbjerg torsdag d. 25. april 2013.
Monica Andersen, Lars B. Hansen, Henriette Larsen, Marianne
Fløe Hestbjerg og Niels Holm Poulsen. Sidste tilmelding er d.
15. april 2013.
 Det besluttes, at der skal oprettes en mappe på skoleporten med
informationer om NNS. Denne mappe oprettes af Marianne Fløe
Hestbjerg.
Marianne
Fløe Hestbjerg
9. Skoleårets

Skoleårets
planlægning kan blive forsinket pga. lockout.
planlægning
 Lærerne har indsendt ønsker til time/fagfordeling.
 Der arbejdes med afsæt i de tidligere fremlagte modeller
inspireret af Quest kurserne (se tidligere referat).

Orientering

10 min.

5 min.
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10. Evt.

Der har været en forespørgsel i forhold til, hvor eleverne må vente, hvis
bussen ikke kører lige efter skole og de skal vente:
 Elever der har fri og venter på bussen må gerne vente på skolen.
De må sidde og læse eller lave lektier i klasselokalet eller på
læringscentret, hvis der ikke er undervisning.
Skoleporten trænger til opdatering:
 Det følges der op på.

10 min.
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