BESTYRELSEN

Andst Børne- og Skolecenter

Referat af bestyrelsesmødet
torsdag d. 18. januar 2018
Fraværende: Mette, Tage, Kasper, Lise, Anker
Referent: Henriette Ø. Thomsen

1 Godkendelse af referat
Intet at bemærke.

2 Nyt fra
Elevråd
Elevrådet har drøftet ”sne-regler”. Elevrådet har informeret klasserne om reglerne.
Der sker ændringer i lokalerne på 1. sal, og elevrådet har derfor også talt om, hvilke klasser
der skal rokere.
Elevrådet er i gang med planlæggelse af trivselsdagen den 23. marts 2018, som bliver en
dag med sponsorløb til gavn for børn med kræft.
Elevrådet har tidligere haft fokus på toiletterne på skolen. De tiltag der er sat i gang har
virket.
Desuden har elevrådet fokus på sprogbrug blandt eleverne, og der bliver blandt andet
udarbejdet en film til brug i børnehaven. Kampagnen omkring sproget går i gang efter
vinterferien.
3 KR ’17 – gennemgang af nøglearkstal
Henriette (HR) gennemgik nøglearkstallene som en del af kvalitetsrapporten (KR) ’17.
I forhold til, at tallene i matematik ligger under målene, blev der fremlagt, at alle
matematiklærere i løbet af 2018 skal igennem et særligt tilrettelagt forløb, for at være
bedre rustet på og få ekstra redskaber til øget fokus af matematikken.
Det er, i forhold til KR vigtigt at nævne, at ABC fortsat har højt fokus på den enkelte elevs
progression.
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Henriette gennemgik ligeledes skolens vurdering, som bliver en del af KR ’17, ligesom
bestyrelsen høringssvar også bliver en del af KR ’17.
4 Regnskab 2017 og budget 2018
Regnskabet 2017 er endnu ikke afsluttet. Det vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.
Budget for 2018 blev kort gennemgået.
5 Valg til bestyrelsen
Maria, Mette, Tage og Rikke er på valg.
Der skal afholdes valgmøde. Sidste frist for afholdelse af valgmøde er onsdag den 4. april
2018.
Der meldes tilbage til Rikke, hvorvidt man ønsker genvalg eller ikke.
Punktet kommer med på næste bestyrelsesmøde.
6 Rundvisning i centret
Der sker nye tiltag lokalemæssigt. Bestyrelsen fik vist, hvilke lokaler det drejer sig om og
hvad der skal ske i løbet af året med hensyn til lokalefordelingen.
7 Dialog omkring ændring af overbygningsskole
Rikke kom med bestyrelsens oplæg omkring ændring af overbygningsskole for Regin Holm
Nielsen, chef for dagtilbud og skole i Vejen Kommune, som deltog på denne del af mødet.
Regin kom med sine kommentarer til oplægget og emnet og belyste det fra et politisk og
kommunalt perspektiv.
Regin bringer budskabet videre på næstkommende formandsmøde den 7. februar 2018.
Der vil på den måde blive lagt op til, hvordan formandskabet ønsker dialog med
bestyrelsen for ABC omkring dette.
Rikke tager kontakt til Regin umiddelbart efter den 7. februar 2018.
8 Efterbehandling af punkt 8 – processen videre
Udskudt til næste møde.
9 Nyt fra
Formand og næstformand
Rikke har fået en henvendelse omkring trafik på parkeringspladsen ved hallen. Der er
opfordret til, at der bliver sendt en reminder ud om, hvordan man parkerer og kører på
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parkeringspladsen.
Annika sender tekst til Anette, som sørger for, at det bliver lagt ud på Intra.
I samme forbindelse tager Rikke kontakt til Sydjyllands Politi i forhold til den sag, hun for et
stykke tid siden har oprettet, omkring parkeringsforhold ved ABC.
ABC har haft besøg af flere repræsentanter fra Starup Skole, idet Starup Skole fra august
2018 skal op starte børnecenter.
Ledelsen
Helle orienterede om de personalemæssige ændringer der er sket i børnehave og SFO
grundet barsel samt videreuddannelse. En del af det nye personale bliver også brugt i
skoledelen.
Ligeledes er der pt. stillingsopslag til en lærerstilling på skolen, idet der er kommet en
opsigelse. Der forventes ansættelse pr. 1. marts 2018, så der bliver overlap på 1 måned.
Orientering om, at der i førskolen til april 2018 starter 20 børn. Ud af de 20 børn kommer 3
børn fra andre børnehaver.
Der bliver skiftet branddøre i skoledelen. Dette bliver betalt af Vejen Kommune.
Helle orienterede kort om ændringer af skole-/hjemsamtalerne. Der bliver meldt yderligere
ud om dette senere.
SFO
Udskudt til næste møde.
Personale
Udskudt til næste møde.
Forældre
Udskudt til næste møde.
10 Evt.
Punkt 7 af dagsordenen fremgår ikke af referatet. De efterfølgende punkter er derfor
rykket frem.
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