BESTYRELSEN

ANDST BØRNE- OG SKOLECENTER

Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 9. januar 2018 kl.17 - 20
Der serveres et aftensmåltid
G
Godkendt
1. Godkendelse af referat
O
Mobiltelefoner:
2. Nyt fra elevrådet
15
min.

Elevrådet har spurgt alle børn om, deres holdning til
at være mobilfri skole. Alle tilbagemeldinger er stort
set positive, der er kun 3 børn, der har svaret, at de
synes, man skal have lov at bruge mobiler i
skoletiden.
Elevrådets anbefaling er derfor, at vi fortsat er
mobilfri skole.
Evaluering ABC-Festen:
De fortalte om, hvad de skal huske til næste gang. De
viste en video, de har lavet, hvor de fortæller om
evalueringen. Evalueringerne kan ses af referaterne
fra elevrådets møder
https://andstskole.skoleporten.dk/sp/165941/doku
menter/100dd57a-4f65-41c9-9129b3424cb5c166/2018-19
Elev i ABC
Elevrådet har talt om, hvordan det er at være elev i
ABC. De fremhæver ofte, hvor godt det er. Vi har
derfor lavet en lille video, hvor Adda, Ane, Josefine og
Casper fortæller om, hvorfor de synes, det er godt.

3. Feriepasning ved Helle
Punktet er udsat til
næste møde, da vi
ikke har modtaget de
nye retningslinjer
4. Mobiltelefoner

O+B
15
min.

Fremtidige punkter:
Toiletter
Kampagne med fokus på ”ærlighed” (De 24 styrker)
Elevrådets trivselsdag
Formålet med punktet: At bestyrelsen orienteres om
nye retningslinjer for feriepasning
Vi afventer et skriv. Der skal laves høringssvar på
mødet, hvis vi har modtaget skrivet inden mødet

D+B
15
min.

Hvordan forholder I jer til elevrådets anbefaling?
Opsamling fra mødet 9/8-18
Hvordan kommer vi videre?
Dejligt, at børnene har en oplevelse af, det er en god
ide
Bestyrelsen støtter op om elevrådets anbefaling.
Besluttet, at forsøget ophører og bliver til en blivende
ordning. ABC er nu en mobilfri-skole.
På næste møde udarbejdes nyt princip for mobile
enheder.
Rikke og Henriette laver et forslag til mødet som der
kan arbejdes med på mødet

5. Trivselsundersøgelsen
s resultater fra
skoledelen ved
Henriette

O+D
25
min.

Formålet med punktet: At elevråd og bestyrelse får
indsigt i resultaterne
Vi kiggede på resultaterne sammen og den generelle
tilbagemelding fra bestyrelsen var, at de finder
resultaterne super flotte. At de er stolte og tilfredse.

Resultaterne er vedhæftet referatet. Det er fortroligt
materiale, der ikke må vises eller videregives til andre

Spisning
6. FTU
(forældretilfredshedsu
ndersøgelsen)

20
min.
O+D
+B
55
min.

Formålet med punktet: At alle i bestyrelsen får indsigt
i resultaterne af FTU’en, samt at der tages beslutning
om, hvordan øvrige forældre skal involveres
Forældretilfredshedsundersøgelse i børnehave og
skole/SFO. Resultaterne kan ses på mødet.
-

Hvad gør os stolte?
Hvad gør os nysgerrige?
Hvad undrer?
Er der sammenhæng til trivselsundersøgelsen

Vi udvælger 1-2 fokuspunkter – hvordan ser vi nu på
resultaterne?
Hvordan bruger vi FTU’en fremadrettet?
Er der indsatser, der skal iværksættes?
Hvordan skal forældre informeres om resultaterne?
Opsamling fra dialogen på mødet:
Børnehaven:
Generel tilfredshed med resultaterne. Et spørgsmål
blev fremhævet ”Personalets indsats for at få dit barn
til at føle sig tryg og glad”, da bestyrelsen anser det
som det vigtigste for et barn. Det er et af dem med
højeste score.
Derudover er ledelsen skuffede over resultaterne i
børnehaven, velvidende at ledelsen var klar over, at
målingen ville bære præg af, at flere forældre har
været utilfredse med den nye struktur i børnehaven.
Den nye struktur trådte i kraft, da
forældretilfredshedsundersøgelsen skulle besvares,
samt at der er mange børn i børnehaven
Udfordringer set fra ledelsens perspektiv:
En del af de nye forældre har nogle meget høje
forventninger til serviceniveauet (eks. at få en daglig
afrapportering om, hvordan det er gået med netop
deres barn i dag, hvad har barnet lavet, udfordringer,
succeser m.v.), hvilket ikke kan indfries med de
ressourcer, vi har til rådighed
Skole:
Generel tilfredshed med resultaterne.
Forslag om, at der kommer et spørgsmål om, hvordan
deltager du i dit barns skole.
Ro og orden: Forældrenes vurderinger er anderledes
end børnenes jf. trivselsmålingen, hvor børnene ikke
oplever, der er uro.
Kommunikation til forældre:
HP og HR laver et skriv til forældrene. Det skal være
kort. Heraf skal det fremgå, at forældrene har en
anden oplevelse af uro end børnene
Resultaterne fra henholdsvis børnehaven og skolen er
vedhæftet referatet

7. Økonomi 2019

O+D
15
min.

Formålet: At give bestyrelsen indsigt i, hvordan
midlerne til undervisningspersonale i skolen
anvendes
Ledelsen viste, hvordan lønsummen til
undervisningspersonale anvendes i 2019. Heraf
fremgik det, at der er plads til en lærer mere med en
ansættelsesgrad på 0,7. Der slås en stilling op i
februar 2019

8. Valg af fotograf til
19/20

D+B
5
min.

9. Nyt fra

O
25
min.

Skal vi fortsætte med den nuværende eller vælge en
ny?
Vi fortsætter med den samme som i 18/19.
Formand og næstformand:
 Rikke informerede om punkter fra Østerbyskolen
 Besøg af Vejen Garden – hvornår kan det lige
passe?
 Et ønske om, at princip for lektier og fordybelse
kommer på dagsordenen
 Et ønske om, at projektarbejde tages op
Ledelsen:
Orientering om, at Gl. Torv indrettes til et nyt stort
læringsrum, hvor biblioteket bliver en del af rummet.
Betyder, at det gamle bibliotek nedlægges. Inventar
m.v. er bestilt.
Naturgruppen er i gang igen i børnehaven
Der var ikke tid til flere info-punkter

10.
Opdatering af
årshjulet ved Rikke
Dette punkt tager vi,
hvis punkterne 1-7
mod forventning tager
kortere tid end den
afsatte tid
11.
Evt.

D+B
15

SFO:
Personale:
Formålet med punktet: At lave et årshjul, der giver
overblik over, hvad der skal arbejdes med i løbet af et
år
Vi kan hente inspiration i Østerbyskolens årshjul?

5
min

Punkter til næste møde torsdag
den 14. marts 2019 (Susanne kan
ikke deltage pga. arbejde)

Susanne tager til møde på Østerbyskolen 28. januar
Matematikløft – nyt mindset (på et møde engang i
foråret)
Østerbyskolen – image, kommende 7. årgang
Princip for mobile enheder
Princip for lektier og fordybelse

D = drøftelse G = godkendelse

Regnskab 2018
O = orientering

Henriette Rask, Andst den 10. januar 2019

B = beslutning

