7. september 2019
Bestyrelsesmøde
Skolebestyrelsen for Bøgebjergskolen
DATO:
09.09.2019
TID: 17:00 – 19:00
STED:
Bøgebjergskolen, V. Åby
18DAGSORDEN

EMNE/
UDDYBELSE
•
Godkendelse
af dagsorden
samt seneste
referat
Referater godkendes
næste gang –
Dagsorden godkendt.
2. Den gode historie
En rigtig god
lejreskole-tur til
Sverige. Dejlige
billeder fra turen.
Mellemtrinnet var i
skoven sammen med
gymnasiet, som vi har
samarbejde med. De
kiggede på forskellen
mellem løv og
granskov.
5-6. kl var på besøg
ved Valdemar slot.
Dagen handlede om
jagt.
2. klasse var på besøg
i den selvforsynende
landsby Hundstrup.
3. Opfølgning / siden
sidst
Punktet udgår
4. Nyt fra elevrådet
Camilla er tovholder
på elevrådet
Natasja og Alex er
valgt til at komme
med til
bestyrelsesmødet.
De vil prøve at lave
en fodboldturnering.
5. Information
5.1. Formanden
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4. Nyt fra elevrådet
Camilla er tovholder
på elevrådet
Natasja og Alex er
valgt til at komme
med til
bestyrelsesmødet.
De vil prøve at lave
en fodboldturnering.

17:15
17:25

17:25
18:30

5. Information
5.1. Formanden
Bekymring omkring
skolen – bl.a. fra
Lokalrådet.
Vi har været i dialog
med Lokalrådet og de
kommer i dag
(9.9.2019) til et møde
hvor vi taler om
samarbejdet med
hinanden.
Der er dialog om
muligheder for
samarbejdet med
Lokalrådet.
5.2. Børnehaverne
I den kommende tid
er der i børnehaven
høstfest 26.9,
musikfestival
sammen med
Svanninge, Horne,
ringgården og
musikskolen. Vi har
pap tema, hvor
børnene laver
forskellige ting af pap
(robotter, kulisser til
bl.a.
musikfestivallen). De
største børn har været
nede og besøge
piratskibet håbet.
If. Ferie og buskørsel
har Henriette talt med
forældrene til børn i
børnehaven og Sfo
der bruger
børnehaven i Korinth
i ferier.
5.2.1.
Dagtilbudsreformen
Orientering til
Bestyrelsen omkring
arbejdet med
implementering af
dagtilbudsreformen.
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piratskibet håbet.
If. Ferie og buskørsel
har Henriette talt med
forældrene til børn i
børnehaven og Sfo
der bruger
børnehaven i Korinth
i ferier.
5.2.1.
Dagtilbudsreformen
Orientering til
Bestyrelsen omkring
arbejdet med
implementering af
dagtilbudsreformen.
Vi har set en video
omkring arbejdet med
dagtilbudsreformen.
https://
www.youtube.com/
watch?
v=N3EcNUkl6qc
I børnehaven arbejder
med at implementere
dagtilbudsreformen
og har være godt i
gang i et stykke tid.
Fokusset er nu på
læringsmiljøet
omkring børnene og
hvordan vi
understøtter barnet
bedst muligt. Derfor
skal vi i gang med at
lave en beskrivelse af
vores pædagogiske
grundlag ud fra
praksis fortællinger i
hverdagen. Fx hvor
ser vi vores børnesyn,
overgange, legen i
hverdagen.

Henriette

Emnet arbejder vi
med på vores
personale møder og vi
arbejder på tværes af
stuerne.
5.2.2. Generelt
Der bliver spurgt ind
til tilmeldingen til
ferier og det aktuelle
antal af børn. I ferier
er der stadig mange
børn der er tilmeldte
der ikke kommer
alligevel.
Vi snakker om

Henriette

overgange, legen i
hverdagen.
Emnet arbejder vi
med på vores
personale møder og vi
arbejder på tværes af
stuerne.
5.2.2. Generelt
Der bliver spurgt ind
til tilmeldingen til
ferier og det aktuelle
antal af børn. I ferier
er der stadig mange
børn der er tilmeldte
der ikke kommer
alligevel.
Vi snakker om
hvordan det kan blive
bedre.

Henriette

5.3. Skolen
Der er dialog møde i
Opvækst og læring 2.
oktober.
Forvaltningen drøfter
i øjeblikket, hvad der
gøres ift. elevernes
ulovlige fravær. Når
det er på plads
orienteres herom.
Jes har kontaktet
avisen ift. med en god
historie om
samarbejde med
lokalmiljøet.

18:05
18:30

5.3.1. Milife
Information omkring
fremgang samt
inddragelse af
forældre.
Der er orienteret om
MILIFE på
forældremøderne.
Der vil i løbet af året
komme nyhedsbreve
om MILIFE fra
Jes
firmaet som sendes ud
til forældre. Heri vil
der komme
information og fif til
forældrene.
Personalet er i gang
med uddannelsen.
Løbende vil der
komme nye tiltag i
klasserne.
5.3.2. Generelt

Jes

ulovlige fravær. Når
det er på plads
orienteres herom.
Jes har kontaktet
avisen ift. med en god
historie om
samarbejde med
lokalmiljøet.

18:30

5.3.1. Milife
Information omkring
fremgang samt
inddragelse af
forældre.
Der er orienteret om
MILIFE på
forældremøderne.
Der vil i løbet af året
komme nyhedsbreve
om MILIFE fra
Jes
firmaet som sendes ud
til forældre. Heri vil
der komme
information og fif til
forældrene.
Personalet er i gang
med uddannelsen.
Løbende vil der
komme nye tiltag i
klasserne.
5.3.2. Generelt

Jes
18:30
18:55

6. Nye/øvrige emner
6.1. Tildelingsmodel
mv.
Der orienteres om
Styrelsesvedtægten.
Den revideret
tildelingsmodel
gennemgås og det
besluttes at der laves
hørringssvar på det vi
synes er aktuelt.
Gennemgang og
vurdering. Evt.
høringssvar.
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7. Principper &
værdier
Punktet udgår
8. Hvad kunne gøres
bedre i dag og hvad
var det bedste?
9. Eventuelt + evt.
punkter til næste
møde

Runde

18:55
19:00

høringssvar.
7. Principper &
værdier
Punktet udgår
8. Hvad kunne gøres
bedre i dag og hvad
var det bedste?
9. Eventuelt + evt.
punkter til næste
møde
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