Skolebestyrelsesmøde
Havndal børneby
Mandag den 25.04.2022 kl. 17.00 – 19.00
Referat
Fraværende:
Michael Frandsen
Anne Mette Johansen

1.
Referat fra sidst



Godkendt uden bemærkninger

2.
Nyt fra formanden



Sorgvejleder – uddannelse indenfor
kommunen. ANL undersøger, hvad det
er
Børnebyfest – dagplejens forældre
inviteres. DJ sender invitationen til AN,
som deler den rundt til dagplejen. DJ
sørger endvidere for, at Yuliya får
invitationen, som hun videregiver til de
ukrainske familier
Skolebestyrelsen laver stand til
børnebyfesten ifbm. kaffe/kagebord –
evt ris/ros sedler i kasse
Børnebyfolder – DJ sender til AN, som
retter til og herefter sender til ANL, som
godkender
Skolerådsmøde den 4.5.22







3.
Nyt fra ledelsen







Status medarbejdersituation – 3
forflyttelser/omplaceringer og 3 ned i tid
– personale er orienteret
Konvertering af UUV timer – ANL
udarbejder ansøgning til skolechef om
omkonvertering af UUV timer
Status Ukraine – desværre oplever vi nu,
at flere elever, af kommunen, flyttes til
Randers pga. boligsituation
LP – undersøgelse vedr. fravalg af
børneby – ikke nået det endnu
Fritidspas – der er både en koordinator
på skoledel, men også på fritidsdel. Her
på stedet er det Bolette Poulsen, som



4.
Nyt fra elevrådet





kan hjælpe familier. Der kan både ydes
tilskud til kontingenter og udstyr. Der
kommer et skriv fra koordinator på
skoledelen, som vi kan dele på aula.
Der skal udarbejdes et høringssvar vedr.
praktisk medhjælp. Der er
tilsyneladende en stor stigning i behov
for støtte til praktisk medhjælp, men
pengene skal findes indenfor allerede
udmeldte tildelinger. AN tager det med
på skolerådsmøde, og melder tilbage til
LP. Det skal også behandles i MED

Afholdt en rigtig fin hyggedag med
høvdingebold, tarzanbane, film, popcorn
og saftevand – alle børn og voksne
hyggede sig.
Elevrådet har været til afslutning i
fælleselevrådet i Randers, og de har bla.
arbejdet med mobning og podcast. Vi vil
meget gerne se referatet fra dette Gina)
Elevrådet har endvidere mødtes med
politikere i børnebyen, hvor de fortalte
om stedet.

5.
Lejrtur



Punktet har været drøftet på PR møde i
børnebyen, hvor der ikke blev opnået
enighed om, hvordan
lejrture/overnatninger i afdelingerne skal
være fremadrettet. Derfor er der nu taget
beslutning i skolebestyrelsen om, at til
næste skoleår får 6. klasse tur med 4
overnatninger, og 2. og 3. klasse får 1
overnatning sammen i børnebyen. Det
skrives ind i principper for lejrskole.

6.
Branding



Punktet tages op efter sommerferien, når
den nye bestyrelse er tiltrådt – gerne
med en ”hel” dag. AN har deltaget i
møder med kooperativet, så hun er fuld
af gode ideer. Hun har endvidere talt
med lokal politiker Anne Hjortshøj

7.
Principper



Anti-mobbestrategi – med næste gang,
så alle kan nå at få læst igennem. Ide til
at klasselærere tager det op i klasserne

og pædagoger i børnehaven. Evt
temadage omkring
mobning/sprog/sociale medier i næste
skoleår. Vi skal alle huske ”Den gode
tone”
8.
Evt.



Nye medlemmer i bestyrelsen inviteres
med til mødet i maj. DJ sender
invitation via aula

9.
Punkter næste møde







Undersøgelse vedr. fravalg børneby LP
Lejrskoleprincip
Forældresamarbejde (princip)
Anti mobbestrategi (princip)
Evaluering af børnebyfest

