BESTYRELSEN

Andst Børne- og Skolecenter

Referat af bestyrelsesmødet
torsdag d. 9. august 2018
Fraværende: Anita, Tage, Susanne, Casper, Anker
Referent: Henriette Ø. Thomsen

1 Godkendelse af referat
Intet at bemærke.

2 Leg og læringsmiljøvurderinger (LLMV)/Pædagogiske tilsyn
Helle gennemgik de væsentligste punkter og resultaterne fra Leg og
Læringsmiljøvurderingerne der er blevet foretaget for de 5-årige.
Vejen Kommune har besluttet at samme vurdering skal foretages næste år også. Næste år
bliver forældre dog også spurgt.
Desuden blev sprogvurderingen for de 3-5 årige også gennemgået.
Man har i den forbindelse stort samarbejde med dagplejen da der skal sættes ekstra ind
ved overgangen fra dagpleje til børnehave. Man har pt. udfordringer i forhold til det
lydlige.
I forbindelse med dette blev der orienteret om, at der 6. september 2018 bliver afholdt
fyraftensmøde omkring sprog. Der bliver meldt yderligere ud om dette 10. august 2018.
Der blev også kort orienteret om strukturændringer i børnehaven pr. 1. oktober 2018.
Dette meldes der mere ud om snarligt.
3 Princip for den åbne skole
Rikke kom med forslag til princippet. Dette blev gennemgået med enkelte kommentarer og
blev derefter godkendt.
HR sørger for, at det bliver sendt ud.
4 Feriepasning
Helle fremlagde tal for tilmeldinger til pasning for hhv. børnehave og SFO for jul,
vinterferie, påske og sommerferie sammenholdt med, hvor mange børn der faktisk kom.
Der er udfordringer med, at bange børn ikke kommer, selv om de er tilmeldt til pasning.
Problemet er desuden, at der ikke bliver meldt afbud fra de børn der ikke dukker op.
Dette gør, at personalet ikke kan afvikle ferie da man ud fra antallet af tilmeldte børn
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bemander personale i både børnehave og SFO.
Det blev besluttet, at man som forsøg i SFO-delen i uge 42 ringer ud til forældrene, hvis
tilmeldte børn ikke er dukket op.
Rikke tager desuden punktet med i årsberetningen og Helle tager det med på snarligt
forældremøde i børnehaven.
I forhold til tilmeldingsskemaet i SFO-delen undersøge HR, hvorvidt skemaet kan udformes
anderledes og mere overskueligt.
5 Børnenes brug af telefoner i ABC
HR gennemgik baggrunden for, hvorfor man ønsker at ændre på de principper der gælder
omkring elevernes brug af telefoner.
Dette sker på baggrund af, at eleverne bruger mere og mere tid på deres telefoner i løbet
af skoledagen.
Der kom forslag om, at afprøve mobilfri skole i en periode. En periode hvor eleverne
afleverer deres telefoner om morgenen og får den udleveret om eftermiddagen.
Dette forsøg kommer til at være gældende fra første skoledag i skoleåret 2018/2019 og
løber frem til jul.
Forsøget bliver gældende for alle klassetrin.
Dog må telefonerne fortsat gerne bruges i undervisningen når det er relevant. Dette
bestemmes af den pågældende underviser.
HR melder dette ud via Intra.
Det er også er vigtigt, at underviserne skriver i ugeplanen, hvis telefonen skal bruges i
undervisningen en dag.
Elevrådet bliver desuden inddraget i dette så de også kan arbejde med det. Der blev
foreslået, at elevrådet laver undersøgelser og evaluering af forsøget umiddelbart
efterårsferien.
6 Forældrenes brug af telefoner i ABC
Der er et stigende problem, at man i SFO oplever, at forældre ofte bruger telefonen når de
henter deres børn.
Dette gør, at det pågældende barn ikke bliver set og hørt i afhentningssituationen.
Ledelsen sørger for, at der bliver hængt sedler op omkring dette i SFO.
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7 Tilretning af princip for ”Fordybelsestid og lektier”
Man har i dette år ikke forkortet skoletid hvilket betyder, at 4.-6. klasse skal have 3 dage
med fordybelse til kl. 14.50.
Dette er en beslutning fra kommunens side.
Man har i ABC spurgt eleverne, hvad der skal til for at gøre fordybelsestiden god. Eleverne
har påpeget, at det er bedst, hvis der er minimum 2 ting man i fordybelsestiden kan vælge
imellem. Desuden har eleverne ønsket en pause mellem den almindelige undervisning og
fordybelsestiden.
Disse ting har man taget med sig i planlægningen af fordybelsestiden i skoleåret
2018/2019. Kort orientering om dette på bestyrelsesmødet.
Der ændres ikke i det nuværende princip.
8 Lommepenge på udflugter
Der blev talt om, hvorvidt det skal være muligt for eleverne, at de må have lommepenge
med til udflugter.
Der blev besluttet, at det skal være i begrænset omfang, at det er muligt at medbringe
lommepenge og ikke til hver udflugt.
Det er dog vigtigt at informere om, at det ikke er nødvendigt at eleverne har lommepenge
med, men at de eventuelt gerne må.
Der skal dog udarbejdes et princip for dette, så det kan blive præcist beskrevet.
Dette tages med på næste bestyrelsesmøde.
9 Nyt fra
Formand og næstformand
Det er blevet muligt, at vi kan deltage i bestyrelsesmøder på Østerbyskolen. Vi laver ikke en
fast plan for dette, men vil gerne deltage med 2 hver gang. De har bestyrelsesmøde sidste
tirsdag i hver måned.
Rikke og Maria deltager den 28. august 2018.
Der tilføjes ”orientering fra Østerbyskolen” som fast punkt på ABC’s bestyrelsesmøde.
Ledelsen
HR orienterede kort om den frugtordning der er sat i værk i skoledelen. Dette er meldt ud
på Intra.
Orientering om, at der er påbegyndt arbejde omkring tennisbanen. Ønsket er, at det bliver
et samlingssted.
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Orientering om personalegruppen i skoledelen ifm. en deltids sygemelding.
Orientering om, at der kommet flere tilmeldinger af elever til skoledelen hvilket gør, at
man nu er oppe på 150 elever.
På baggrund af en forældrehenvendelse til seneste bestyrelsesmøde er der blevet arbejdet
meget med trafikpatruljen. HR har lavet tilbagemelding på denne henvendelse.
Den kommende 6. klasse som skal udgøre trafikpatruljen bliver og er allerede blevet
grundigt introduceret til dette.
HR orienterer også om dette på næstkommende forældremøde.
Orientering om, at 6. klasse skal på madlejr som lejrskole. Dette er sponsoreret af Arla
Fonden hvilket gør, at der ikke er forældrebetaling.
Orientering om, at personalemøder i både børnehave og SFO vil komme til at foregå i
dagtimerne. Det bliver fredage kl. 8-10 for SFO-personalet. Der bliver ligeledes en ordning
for personalet i børnehaven kl. 9-11 om mandagen hvor man gør brug af nogle af de
undervisere som ikke har undervisning på dette tidspunkt.
Orientering om projektet ’Variation i skoledagen’ og hvilke ting der bliver arbejdet med i
den forbindelse. Især har det været vigtigt at høre eleverne i dette arbejde.
Man har forsøgt at tage højde for elevernes input i skemaet for skoleåret 2018/2019.
SFO
Intet til referat
Personale
Intet til referat
Forældre
Intet til referat
10 Evt.
Der blev lavet plan for, hvilke bestyrelsesmedlemmer der kan hjælpe til de 3 datoer hvor
personalet skal på kursus.
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