BESTYRELSEN

ANDST BØRNE- OG SKOLECENTER

Dagsorden til bestyrelsesmøde
Tirsdag den 20. november 2018 kl.17 - 20
Der serveres et aftensmåltid
1. Godkendelse af referat
G
2. Nyt fra elevrådet
O
10
min.
3. Førskolen – mål for
O+D+B Helle og Henriette orienterer - vi skal forholde os
til, hvilke mål der skal gælde for førskolen i
fremtiden
30
fremtiden. Se vedhæftede bilag. Vi skal lave en
min.
udtalelse på mødet (vi har fået lov at aflevere
4. Evaluering af
strukturen omkring
kompetenceudvikling

Spisning
5. Indsatsområder og mål
for ABC 18/19

D
10
min.

onsdag morgen efter mødet).
Vi har haft forældre til at hjælpe i børnehaven for
at personalet har kunnet deltage i kurser.
Hvordan har I som forældre oplevet dette?

20
min.

Er det noget, vi kan gentage i fremtiden eller skal
der tænkes nyt?
Helle og Henriette begynder på punkt 5 under
spisningen

O
25
min.

En status fra Henriette og Helle på de 7
indsatsområder; sammenhænge i overgange,
matematikløft, PLF, Aula, variation i
undervisningen, trivsel og læsebånd (HR og HP)
– hvordan arbejdes der med indsatsområderne?
Her vil Lone lave et lille oplæg vedr. variation i
skoledagen

6. Ny struktur i
børnehaven
7. Opfølgning på
forældretilfredshedsundersøgelsen
8. Ønsker vi en mere aktiv
Facebook-side?
9. Ændringer i busruter
10.

Nyt fra

11.
Opdatering af
årshjulet
12.

Evt.

Punkter til næste møde
D = drøftelse G = godkendelse

O
15
min.
O+D
10
min.
D+B
25
min.
O
5 min.
O
25
min.
D+B
15

Kort gennemgang af de opstillede mål
Helle fortæller om den nye struktur i børnehaven
- baggrund og hvordan er opstarten i de nye
grupper gået?
Henriette og Helle orienterer om hvorledes vores
svarprocent er.
- Hvordan kan vi evt. gøre det bedre til
næste gang?
Vi skal have formuleret mål og ønsker for siden

Vejen Kommune har ændret proceduren med, at
der løbende kan sendes ønsker ind til de
kollektive busruter.
Formand og næstformand
Ledelsen
SFO
Personale
Forældre
Rikke:
Vores årshjul på hjemmesiden er fra 2015. Skal
det opdateres? Vi kan måske blive inspireret af
Østerbyskolens årshjul?

5 min
O = orientering

Rikke, Helle og Henriette, Andst, den 5. november 2018

B = beslutning

