BESTYRELSEN

Andst Børne- og Skolecenter

Referat af bestyrelsesmødet
mandag d. 17. september 2018
Fraværende: Anita, Mette
Referent: Henriette Ø. Thomsen

1 Godkendelse af referat
Intet at bemærke.

2 Nyt fra elevrådet
Formand og næstformand for det nye elevråd orienterede om, hvad de i den kommende tid vil
have fokus på. Blandt andet blev fremhævet ABC-fest, arbejde med toiletordningen, sprog og
trivsel samt evaluering på den nye ordning med mobiltelefoner.
Desuden skal det nye elevråd i den kommende uge have en kursusdag.

3 Udarbejdelse af princip omkring lommepenge på udflugter
Der blev besluttet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde et princip for lommepenge på udflugter.
Bestyrelsen henstiller dog til, at lærergruppen overvejer for hver udflugt, om det er relevant at
medbringe lommepenge og det at medbringe af lommepenge altid er frivilligt for eleverne.
Ledelsen sørger for, at viderebringe dette til personalegruppen.

4 Lærernes dag
Man vælger ikke at gøre noget ud af dagen fra bestyrelsens side.
Dette begrundet med, at man hellere vil anerkende hele personalets arbejdsindsats i det daglige og
ikke kun én dag.

5 Samarbejdet med Østerbyskolen
Rikke orienterede om seneste møde sammen med Østerbyskolens bestyrelse og hvilke
emner der er blevet vendt.
Tage og Rikke deltager på næste møde med Østerbyskolen tirsdag den 24. september
2018.
6 Budget 2019
Kort introduktion til budgettet ved Anker med blandt andet fokus på, at man, så meget som det har
været muligt, har forsøgt ikke at ramme børne- og skoleområdet. Der skal dog i 2019 findes en
besparelse på 2,5 millioner kr. på skoleområdet i Vejen Kommune.
Desuden gennemgik Henriette R. kort budgettet.
Der blev blandt andet fremhævet at tildelingen til førskolen bliver ændret nedadgående og at der
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bliver ændret på prisen på sommerferiepasning. Disse 2 områder er dog ikke med i besparelsen på
de 2,5 millioner.

Der blev på mødet udarbejdet høringssvar til budgettet. Rikke sørger for at sende høringssvaret
inden fristen 26. september 2018.

7 Forældretilfredshedsundersøgelse 2019
Vejen Kommunen har lavet mål om, at svarprocenten skal forhøjes. Der ønskes en svarprocent på
90 eller derover.
Undersøgelsen sendes ud til forældregruppen umiddelbart efter efterårsferien.
Forældretilfredsundersøgelsen køres denne gang på hele centeret og ikke kun på skoledelen.
Der blev på bestyrelsesmødet talt om, hvordan man hjælper til med at højne svarprocenten.
Der kom forslag om, at man udover at orientere om undersøgelsen på Intra også laver flyers der
kan komme med hjem i postmappen. Desuden laves der i både børnehave og hver klasse et
barometer så man løbende kan følge svarprocenten. Ledelsen udarbejder dette.

8 Skal vi have en facebook-side der er mere aktiv?
Henriette R. er blevet administrator på den nuværende facebookside.
Facebooksiden bliver brugt til evt. profilering og ikke til informationer eller kommunikation med
ABC.
Punktet bliver taget med på næste bestyrelsesmøde hvor der drøftes mål og ønsker for siden.

9 Nyt fra
Formand og næstformand
Der blev kort talt om, hvorvidt det er nødvendigt at bestyrelsen igen har en morgenvagt hvor man
kigger op trafikken og siger godmorgen.
Rikke tager i den forbindelse kontakt til politiet
Torsdag den 20. september er der dialogmøde. Rikke, Henriette R. og Helle deltager.
Onsdag den 31. oktober er der skolebestyrelseskursus på Grønvangsskolen. Der er umiddelbart ikke
nogen fra bestyrelsen der deltager.
Rikke deltager på forældremødet i børnehaven den 8. oktober hvor hun blandt andet orientere om
parkering ved ABC samt kommer med dele af hendes årsberetningen.
Bestyrelsen har modtaget mail omkring madordningen. Rikke sørger for, at der bliver svaret ”nej
tak” til tilbuddet som tidligere. Deadlinen for ”nej tak” til tilbuddet er 7. november 2018. Inden
Rikke besvarer tages punktet med til forældremødet i børnehaven den 8. oktober.

Side 2 af 4

Ledelsen
Henriette R. orienterede om, at en forælder har tilbudt at dekorere asfalten på udearealerne på
ABC’s område. Dette gøres snarest.
Orientering om den sprogaften der for nyligt har været afholdt sammen med dagplejen i Andst.
Orientering om at Skoleintra lukker til august 2019 i Vejen Kommune. Den nye portal Aula
introduceres i februar. Dog skal forældre først benytte Aula fra august 2019.
Dette gælder for hele ABC.
Der opstartes efter efterårsferien igen samarbejde med St. Andst Efterskole i forhold til
læsegrupper.
Der er brug for forældrehjælp til 15.-16. november til hjælp til ABC-festen med overnatning.
Henriette R. udsender snarest besked omkring dette på Intra.
Orientering om status på, hvordan det er gået med kursusdagene for hele personalegruppen hvor
forældre fra bestyrelsen har holdt opsyn med børnehavebørnene. Personalegruppen har været i
huset under hele kurset.

SFO
Intet til referat

Personale
Intet til referat

Forældre
Intet til referat

10 Evt.
Punkt 5 af dagsordenen er udgået hvorfor de følgende punkter er rykket frem.
Tage orienterede om græsplænen ved hallen og ledelsen er i kontakt med Per fra ABA.
Desuden orientering om, at hallen lukker i 14 dage grundet renovering af gulvet i hallen.
Orientering om, at der arbejdet på renovering af tennisbanen med udearealer m.m.
Rikke er blevet kontaktet af lokalrådet og stiller i den forbindelse op til interview omkring Andst og
arbejdet med ABC. Dette sker i forbindelse med profilering af udstykning af nye byggegrunde.
Drøftelse af, hvorvidt der skal være flere legetøjsdage i børnehaven som man har i SFO. Der ændres
ikke på dette og fortsætter med én legetøjsdag om måneden i børnehaven og ugentligt i SFO.
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