Skolebestyrelsesmøde
Havndal børneby
Mandag den 30.05.2022 kl. 17.00 – 19.00
Referat
Fraværende med afbud:
Michael Frandsen
AnneMette Johansen
Michael Brøgger

1.
Referat fra sidst



I referat fra sidst var nævnt, at der ville
komme et skriv fra koordinator vedr
fritidspas. Dette skriv er ikke kommet –
LP rykker for det

2.
Nyt fra formanden



Velkommen til nye
bestyrelsesmedlemmer og gennemgang
af tavshedspligt ifbm arbejdet i
bestyrelsen
Indkøb af nye
skolebestyrelseshåndbøger – der
indkøbes bøger til alle i bestyrelsen
Mobning - herunder digital dannelse (fra
skolerådet). DCUM var tilstede ved
sidste skolerådsmøde og lavede et rigtig
godt oplæg. Der ønskes besøg her på
stedet af DCUM ifht oplæg, der kan
arbejdes videre med i bestyrelsen,
elevrådet, forældregruppen og klasserne
Nyt fra skolerådet:
Oplæg omkring hvad fælleselevrådet har
arbejdet med – bl.a. seksualitet, køn,
identitet mm
Børnefest - stand og vogn – der laves
vogn til børnefest – AN, Ann og
Chanette. Der lægges skriv på aula til
forældre og børn. AN laver skriv til DJ,
som sender ud
Evaluering af skolemad. Enkelte
forældre giver udtryk for, at der er for
lidt mad i pakkerne, men prisen på alt er
steget. Det kører videre indtil
sommerferien – herefter evaluering
Info om Kooperativet og Lokaldyst.
Ifht. kooperativet er der nu konkrete ting
i spil og flere ansøgninger i gang – bl.a.












til nye basketmål. Der er oprettet en ny
Facebookside, der hedder:
Lokaldyst, hvor der løbes, cykles, gåes
alle de km byen kan i konkurrence mod
andre byer. Foregår 23.08.2022 17.3019.30

3.
Nyt fra ledelsen







4.
Nyt fra elevrådet





Børnehaven afprøver ”flydende” frugt
for øjeblikket, hvor børnene kommer og
spiser frugt, når de har lyst/behov.
Fungerer godt, da alle ikke er sultne på
samme tid
Indkaldt forældre i indskoling til møde
om samlæsning – møde torsdag den 2.6
16.30-17.30
Der kommer muligvis en corona
efterrregning – ekstra rengøring, test,
personale mm
Skema for 22/23 er færdigt og godkendt

Evaluering af hyggedag – alle syntes det
var en god dag, og det er noget der
gentages i næste skoleår – lidt kaotisk at
være så mange i hallen, så det skal
måske tænkes anderledes
I elevrådet arbejdes med dårligt
sprogbrug, bagtalelse mm, som mest
foregår i afd 2. Dette bliver et tema i
næste skoleår, som alle skal arbejde
med. Forslag om legepatrulje starter op
igen.

5.
Lejrtur



Princip for lejrtur/hyttetur – der tilføjes i
næste skoleår, når der skal arbejdes med
principper (Formål/baggrund for at tage
på tur, egenbetaling efter gældende
takster)

6.
Forældresamarbejde



Princip for forældresamarbejde i
skoleåret 22/23 – rettelse vedr samtale i
børnehave samt sletning af samarbejde
på 3 niveauer.

7.
Anti-mobbestrategi



Evt lave forældremøder i afd med fælles
spisning/fælles info. PG tager det med
til lærermøde



Princip for anti-mobbestrategi – punktet
udsættes til arbejdslørdag i bestyrelsen i
august (27.8. 22 kl. 9-14)



Dejlig eftermiddag/aften – skønt at alle
må være sammen igen. 2 suppleanter til
bestyrelsen blev fundet.



Ødelæggelser rundt i byen – vigtigt at
alle holder øje og går i dialog med dem,
der ødelægger tingene for andre
Høringssvar praktisk medhjælp – LP
indsender
Facebookside for bestyrelsen? – tages
med på temadag

8.
Evaluering af børnebyfest

9.
Evt.




10.
Punkter næste møde




Mødeplan for bestyrelsesmøder i 22/23
Næste møde er arbejdslørdag den 27.8
kl. 9-14

