Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde Barrit
skole og Barrit børnehus.
Dato: 30/8-18
Tid: 18-20
Afbud til: Skolens kontor eller direkte til Bo. Afbud fra Karen Margrethe

Dagsorden

Ansvarlig

Tid Referat

1:Velkommen og valg af referent

BL

5

2:Overblik over SFO

Jannie/Helle

20



Se vedhæftet bilag

3: Gennemgang af skemaerne.
 Kig evt. på intra inden mødet, jeg
tager udskrifter af skemaerne med
til mødt.

BL

15

Vi aftalte, at denne funktion går på tur blandt
de ansatte. HE i dag.
Nicolai er ny repræsentant for skolens
personale.
Vi har haft drøftelse af skrivelse fra Jannie,
ud fra mangfoldigheden blev det besluttet at
se på mål og rammer fra sidste år på næste
møde.
Under punktet kom det op, at der kunne
være behov for klubaktivitet for de ældre 4.
klasse og op. Bo vil undersøge, hvad der er i
kommunen.
Lotte udlånt til indskoling to timer dagligt,
med opstart i 0. Vil evalueres løbende.
Bo redegør for rammerne for klassernes
sammensætning.
Godt med fyraftensmøde. Vi drøfter hvordan
vi generelt kan optimere information og
kommunikation.

4:Intro- arr. for nye skolebestyrelser.
 Se vedhæftet bilag
 I skal tilmelde jer til BL

BL

10

5:Nyt fra vuggestue, børnehave og SFO
 Den nye styrkede læreplan trådte i
kraft 1. juli 2018, skal være
implementeret den 1. juli 2020.
 Børnehuset har pædagogisk tilsyn
13. september 9-1
 Barrit Filmen
 Info vedr. videoovervågning

Helle

15

Der tjekkes kalenderne, og meldes tilbage til
Bo i løbet af fredag.
Kursets indhold skulle være dækkende for
såvel børnehus som skole.
Tilsyn: Ida overvejer.
Esben har lavet film om Barrit. Skal tænkes
som reklamefilm for Barrit.
Vi har fået afslag på videoovervågning. Vi
arbejder videre på om der er andre
muligheder.




Vi har haft en indledende debat. Der er
mange forskellige vinkler og hensyn. Vi tager
punktet op næste gang.

Morgensfo, hvornår må man
komme og hvor kan man være.
Hvad gør vi i forhold til de børn der
burde gå i sfo, men vælger gangen
til, computerspil, telefoner mm?

6:Nyt fra skolen
 Inde sko ordning
 Den god tone
 Nyt rengøringsselskab fra 1/10

BL

10

Næste gang

7: Princip for brug af mobil devices
 Oplæg til udarbejdelsen af et
princip.
 Se vedhæftet bilag som
inspiration.
8: Fordeling af bestyrelses medlemmer til
klasser.

BL

30

Udsættes til næste møde.

BL

5

0.klasse: Jeppe
1.klasse: Heidi
2.klasse: Michael
3.klasse:Jannie
4.klasse: Michael
6.klasse: Ida
Børnehuset: Heidi
Svalereden: Karen Margrethe

9: Pkt. til næste gang
 Opstart på vores profil


BL

5

Brug af digitale medier kunne som ide tages
op på møder med klasserne.
Se på forretningsorden med henblik på,
hvordan vi i den nye bestyrelse laver
dagsordener. Vi aftaler løbende hvornår, vi
laver dagsorden.
Vi drøfter mål og rammer for SFO, vedhæfter
bilag vedtaget i 2017.
Punkt om arbejdet med principper samt
punkt: princip brug af mobil device. Bilag om
principper fra skole og forældre vedhæftes.
Princip om sygdom, om solpolitik, om det
digitale, sendes
Punkt om hvordan vi arbejder med det
styrkede læreplan.
Punkt om morgen SFO op igen. Også
indeholdende behovet for de ældre der
gerne vil møde ind tidligere end 7.50.
Inde sko

Den gode tone
Nyt rengøringsselskab
Jannie undersøger om der kan laves foredrag
på fyraftensmøde om digitale medier/brug

10: Evt
 Næste møde rykkes fra d. 27/9 –
18 til d. 20/9 -18.

5

Mødet bliver flyttet til den 25. september 1820.
Solstrålehistorie til os alle: en farmor langvejs
fra er kommet i en periode, og har bemærket
at alle hilser.
Referater skal bredes ud, obs

