BESTYRELSEN

Andst Børne- og Skolecenter

Referat af bestyrelsesmødet
mandag d. 5. marts 2018
Fraværende: Casper, Anker, Susanne, Cille
Referent: Henriette Ø. Thomsen

1 Godkendelse af referat
Intet at bemærke.

2 Nyt fra
Elevråd
Orientering om den sprogkampagne som netop løber af stablen. Der er både lavet video,
sedler der er hængt op og orientering til morgensang. Elevrådet har også talt med de
kommende førskolebørn.
Fredag den 23. marts afholder elevrådet trivselsdag for hele skoledelen. Der samles på
dagen ind til Børnecancerfonden og elevrådet vil have fokus på de 4 adfærdsformer.
Elevrådet har udarbejdet en ordning, hvor hver elev får en ”toiletmakker”, hvor man skal
sørge for, at toiletterne er rene og ordentlige. Desuden skal ”toiletmakkere” og bruges til,
at man han ansvar for, at man kommer retur til timen uden at fjolle. ”Toiletmakkere”
sammensættes af klasselæreren.
3 Evaluering af skolefest
Kommentarer fra forældre:
Det var rart, at forestillingen ikke var så lang i år. Dette gjorde, at de yngste elever også
kunne nå at feste ved diskoteket.
Forslag om, at der er fokus på hvilke sange der bliver spillet – især når de yngste elever er
der.
Det kunne tænkes, at eleverne inden festen kan komme med ønsker til musikken.
Alternativt skal DJ’s have besked om, hvilken musik der skal spilles.
Der skal være fokus på, at forældre hjælper med oprydning i de forskellige klasser.
Der var ikke så god plads for 4. og 5. klasse der skulle spise samlet på Gl. Torv.
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Priserne i boden er gode.
Positiv respons på, at mødetiden dagen efter er senere end normalt.
4 Udviklingsprojekter omkring læringsmiljøer
Helle orienterede om, hvordan man i børnehaven har valgt at arbejde med det nye projekt
omkring læringsmiljøer.
Rambøll har udarbejdet et spørgeskema som man i ledelsen ved ABC har omsat til
smiley’er, som de 5-årige i løbet af de næste uger skal svare på.
På baggrund af dette, inviterer Helle til fyraftensmøde i løbet af maj måned for forældre i
børnehaven.
Henriette orienterede desuden også om Projekt Inkluderende Læringsmiljøer – en længere
og mere varieret skoledag. 4 elever fra hvert klassetrin har også her skulle svare på et
spørgeskema.
Henriette orienterede om hele processen for projektet som køres med Rambøll, PH
Metropol og Ministeriet som samarbejdspartnere. Projektet køres i samarbejde med
Grønvangsskolen.
Henriette orienterede kort om den nationale trivselsundersøgelse i skoledelen. Der har
været problematikker rejst i medierne omkring den nye persondatareform. Man har dog i
Vejen kommune aldrig kunnet se data på den enkelte elev men kun på klasseniveau.
Trivselsundersøgelsen iværksættes snart.
5 Valg til bestyrelsen
De 4 der er på valg har givet udtryk for, at de ønsker at genopstille.
Der er besluttet, at valgmødet foregår til fælles foreningsdag lørdag den 17. marts 2018.
Rikke holder et ganske kort oplæg om ABC’s bestyrelse til foreningsdagen. Valgbestyrelsen
kommer til at bestå af Henriette (HR), Rikke og Mette.
Suppleanter er alle valgt for 2 år. Alle 3 suppleanter ønsker at genopstille.
6 De økonomiske rammer i Andst Børne- og Skolecenter
HR gennemgik regnskaberne for 2016 samt 2017 samt budgettet for 2018.
Ledelsen efterspurgte input fra bestyrelsen og der blev bl.a. spurgt ind til vikardækningen
og problematikken omkring at skaffe faguddannet lærervikarer.
Der kom ønske fra bestyrelsen om, at regnskab og budget bliver fremlagt på
bestyrelsesmøde. Der kom ønske om, at ledelsen er mere synlig overfor bestyrelsen med,
hvad man har af tanker omkring budgettet – hvad tænker man, at ABC skal bruge et
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overskud til/hvad prioriterer man?
Der kom forslag om, at der blevet varmet mere op på skolen – flere oplever, at det er
meget koldt i klasselokalerne.
Der kom forslag om, at man i børnehavedelen overvejer en koloni-tur. Det kunne være i
samarbejde med skolen, hvor skoledelen måske skulle overnatte.
Der blev stillet spørgsmål til, hvad der skal ske med børnehaven, hvis børnetallet stiger som
det har gjort hidtil. Helle nævnte, at en udbygning kan blive løsningen.
7 Referat af vinterdialog
HR og Helle orienterede kort om mødet og udviklingsplanen og fokusområderne for ABC i
2017/2018.
Der blev gennemgået hvilke fokusområder der arbejdes med både i børnehave og skoledel.
8 Kompetencestrategi i ABC
HR orienterede om målene i 2020 ud fra kompetencestrategien.
HR uddybede blandt andet, hvad fuld kompetencedækning betyder og hvordan man som
leder/medarbejder arbejder med det.
Der er fokus på linjefag, men samtidig skal man være opmærksom på, at pædagoger ikke
læser linjefag, men eksempelvis i stedet kan læse skolepædagog.
HR pointerede, at man i lærerdelen allerede nu opfylder 100% inden for alle linjefag og
derfor er i mål i forhold til målene i 2020.
9 Samtaler
HR orienterede kort omkring den nye form, man har valgt at holde skole-hjemsamtaler i 1.6. klasse på fremadrettet.
Der vil efter skole-hjemsamtalerne blive udsendt et spørgeskema til forældrene, da
ledelsen ønsker at få tilbagemeldinger på den nye form.
10 Nyt fra
Formand og næstformand
Rikke, Tage og Henriette Th. deltager i dialogmøde tirsdag den 20. marts 2018 i Holsted.
Rikke orienterede om svar fra Regin i forhold til vores høringssvar.
Regin har meldt tilbage, at bestyrelsen skal skrive til hele udvalget i forhold til bestyrelsens
snak med ham til sidste bestyrelsesmøde.
Dette tages med som punkt til næste bestyrelsesmøde.
Rikke deler flyer’s ud omkring fælles foreningsdag til morgensang på skolen den 14. marts.
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Anika har skrevet til Anette i forhold til trafikken ved parkeringspladsen som nævnt på
sidste møde. Anika tager fat i Anette igen.
Princip om åben skole tages med på næste bestyrelsesmøde. Rikke følger op på en aftale
inden.
Ledelsen
Helle orienterede om ekstra hjælp til de praktiske gøremål i børnehaven. Dette ved hjælp
af en person i virksomhedspraktik.
Desuden kort orientering om, at en pædagogstuderende fra UC Syd i Kolding kommer idet
hun vil bruge vores viden om det gode samarbejde mellem dagplejer og børnehave til en
opgave.
HR orienterede om besøg af de nye byråd.
HR orienterede om besøg fra en studerende fra Oslo der har skullet skrive afsluttende
opgave og har brugt inspiration fra ABC i den forbindelse.
HR orienterede om arbejde med den nye persondatareform der træder i kraft 18. maj
2018.
Orientering om, at skolen nu har ændret adresse fra Mark Danners Vej til Østervang. Dette
er også meldt ud på Intra.
HR orienterede om sygemelding i lærerpersonalet samt, at der er ansat ny lærer som er
startet 1. marts 2018.
Orientering om, at der har været trivselsundersøgelse i personaledelen. Der arbejdes med
denne på fælles personaledag snarest.
SFO
Der er ved at blive gjort klar til førskolebørnene.
Der bliver fra d.d. op startet fast udedag om mandagen.
Personale
Intet at bemærke.
Forældre
Intet at bemærke.
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11 Evt.
Punkt 6 af dagsordenen fremgår ikke af referatet. De efterfølgende punkter er derfor
rykket frem.
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