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10. november 2019

BESTYRELSESMØDE
Skolebestyrelsen for Bøgebjergskolen
DATO:
TID:
STED:

12.11.2019
16:30 – 17:50
Bøgebjergskolen, V. Åby

EMNE/UDDYBELSE
1. Godkendelse af dagsorden samt seneste referat

FREMLÆGGER
Knud

2. Den gode historie
Børnehaven har haft pædagogisk dag en lørdag, hvor vi har grint,
været alvorlige og arbejdet med den styrkede læreplan. Det var en
rigtig god dag, hvor personalet gik glade og opløftede hjem.
Børnemusikfestival var igen en rigtig god oplevelse for børnene (og
forældre) Børnene var gode til at hjælpe og støtte hinanden. De har
sunget en masse.

TID
16:30
16:35
16:35
16:40

18DAGSORDEN

3. Opfølgning / siden sidst
Punktet udgår

4. Nyt fra elevrådet
Natasja er deltagende.
Elevrådet kunne godt tænke sig at bruge skaterbanen og ønsker at
toiletterne gøres lidt hyggeligt og gerne nogle flere ting til de store børn
i skolegården.

16:40
16:50

5. Information

16:50
17:20

5.1. Formanden
Punktet udgår

5.2. Børnehaverne

5.2.1. Dagtilbudsreformen
Vi har i børnehaven afholde en pædagogisk dag hvor vi dykkede ned i
forskellige emner. Hver medarbejder har et område som de har særligt
fokus på at få beskrevet til den nye styrkede læreplan.
Der har været en workshop omkring Forårs-sfo med indholdet i denne.
I den ny dagtilbudslov siger loven at der i den ny styrkede læreplan
skal indgå hvordan dagtilbuddet tilrettelægger et pædagogisk
læringsmiljø der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.

16:50
17:05
Henriette
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5.2.2. Generelt
Vi arbejde i øjeblikket med Digi om tirsdagen. Dette for at styrke
personalets kendskab til vores digitale redskaber. Så er det jo snart
juletid og dette kommer også til at være en del af vores hverdag.

Henriette

5.3. Skolen

17:05
17:20

5.3.1. Milife
Der kommer et forældremøde om MILIFE med konsulenterne fra
MILIFE den 28.1.2020

Jes

5.3.2. Generelt
Der har i skolen været en periode hvor der har været en del fravær hos
lærerne. Der har været forskellige årsager til dette. Nu er vi ved at
være igennem, da lærerne er ved at være tilbage.
Der er ansættelsessamtaler den 12.11 til en orlovsstilling.
Der har været besøg af arbejdstilsynet, et anmeldt besøg. Samtalens
indhold handlede om trivsel. Skolen har fået en GRØN smiley.
AULA begynder den 2 december. Der er fyraftensmøde den 25. nov
med en IT medarbejder. Ligeledes er der mulighed for at komme til
Helle, Henriette og Jes den 26.11 og 27.11.
Der kommer en ny hjemmeside i forbindelse med at AULA kommer.
Der arbejdes med den fremtidige skole, hvor der er fokus på at komme
ud i lokalsamfundet med fx den gode historie.
Den gamle sfo er ved at blive gjort klar til salg.

Jes

6. Nye/øvrige emner

7. Principper & værdier
Tilsyn med princip om trivsel

Claus/Lone

17:20
17:45

Runde

17:45
17:50

8. Hvad kunne gøres bedre i dag og hvad var det bedste?

9. Eventuelt + evt. punkter til næste møde
Fremtidens folkeskole.
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