Skolebestyrelsen for Bøgebjergskolen
Kontaktperson/formand: Knud Westdorf
E-Mail: knud@westdorf.dk
Tlf.: 23440498

8. december 2019

BESTYRELSESMØDE
Skolebestyrelsen for Bøgebjergskolen
DATO:
TID:
STED:

10.12.2019
17:00 – 19:30
Bøgebjergskolen, V. Åby

EMNE/UDDYBELSE
1. Godkendelse af dagsorden samt seneste referat
Ingen kommentarer til dagsordenen.
2. Den gode historie
Børnehaven har holdt julemusical, som børnene var meget stolte af.
Juleklippe-klistre dag har fået rigtig god feedback på, at der var færre
værksteder og derved mere nærvær. En roligere og hyggelig
formiddag for børn og forældre.
6. kl har overnattet på skolen. Børnene hyggede sig med spisning og
så film.

FREMLÆGGER
Knud

TID
17:00
17:05
17:05
17:15

18DAGSORDEN

3. Opfølgning / siden sidst
Punktet udgår

4. Nyt fra elevrådet
Elevrådet har ikke holdt møde siden sidst, så der er ikke noget nyt
endnu.
Der er forslag til sprit på toiletterne.

17:15
17:25

5. Information

17:25
18:30

5.1. Formanden
Punktet udgår

5.2. Børnehaverne
Børnehaven laver aldersintegrerede grupper for de yngste og
mellemgruppen fra 1. januar. Grupperne kommer til at hedde Pluto og
Mars. Dette for at skabe sammenhæng gennem de første år af
børnene børnehaveliv. Skabe et større fællesskab i børnegruppen.
I den nye år skal vi rydde op i Korinth og gøre klar til at Heldagsskolen
rykker ind i nogle af vores lokaler (kontor og depot) Der afholdes
samarbejdsmøder med heldagsskolen og dagplejen om brugen af
lokalerne.
Da gæstedagplejeordningen er ophørt arbejdes der på at lave
samarbejdsaftaler om det fremtidige samarbejde og overgangsarbejdet
når børnene skal begynde i børnehave.

17:40
18:15
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5.2.1. Dagtilbudsreformen

Henriette

5.2.2. Ansøgning on vuggestue i Bøgebjerg Børnehus
Efter forespørgsel fra forældre om oprettelse af evt vuggestue drøftes
det i bestyrelsen om muligheden skal undersøges.
Bestyrelsen er positiv overfor ideen og ønsker at der arbejdes videre
med muligheden.

Henriette

5.2.3. Generelt

Henriette

5.3. Skolen
Jes viser udkastet af den nye hjemmeside.
Tak til Sindie for at hente sponsorgaver til vores luciafest fredag den
13.12.

18:15
18:50

5.3.1. Milife
Der arbejdes med Milife i alle klasser og børnene er meget optaget af
undervisningen og de nye tiltage omkring Milife.

Jes

5.3.2. Drøftelse af kommunikation fra Bøgebjergskolen
En drøftelse omkring Landsbyordningens kommunikationsstrategi. Det
tages på til næste møde.

Jes

5.3.3. Generelt

Jes

6. Nye/øvrige emner

7. Principper & værdier
Hvilke principper skal revideres?

Knud

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

9. Eventuelt + evt. punkter til næste møde

18:50
19:15
19:15
19:20

Runde

19:20
19:30
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