Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde Barrit skole
og Barrit børnehus.
Dato: 13.11.19
Tid: 17.30-21.00
Deltagere: Anne-Marie, Heidi, Jannie, Jeppe, Karen Margrethe, Ida, Michael, Nicolai, Helle,
Bo
Afbud: Ida, Helle

Dagsorden

Ansvar
lig

Tid

Referat

1:Velkommen - Godkendelse
af dagsorden og prioritering
af punkter

BL

5

Ny skolepolitik
Vi skal igennem en proces i
forhold til at komme med input
til den nye skolepolitik

BL

90

Bestyrelsen gennemgik
processen vedr.
kerneudsagn til den nye
skolepolitik

Høringssvar
Styrelsesvedtægter.
Se bilag 1.
Vi udpeger herefter en som kan
lave et svar

BL

10

Bestyrelsen kom en input til
svar. Michael laver et
udkast, som han sender
rundt.

Budget

BL/HE

10

Skole går ud af året med et
underskud på ca 200.000
kr. Primær årsag til
underskuddet er segregeret
elever/ vi regner at
underskuddet bliver dækket
af sikkerhedsnettet.

Opsamling på Årshjul
-Se det som Michael har
sendt rundt.

Michael

20

Udsat til næste gang

Udviklingsplan for almen
delen af skolen

BL

15

Bo gennemgik skolens
udviklingsplan

Michael har været til
dialogmøde med det politiske

Michael

10

Det handlede mest om den
nye skolepolitik.

udvalg for læring/børn og
unge d.7/10

Der blev også diskuteret om
skolerne underviste med
eller i IT? Et emne vi evt
kunne tage op i vores egen
bestyrelse.

Process vedr. den nye Børne
og unge politik/Skolepolitik

BL

10

Se pkt 1

Personale situationen i Skole
og Børnehave/SFO

BL/HE

10

Eva er ny fastansat
pædagog i
specialafdelingen. der ud
over er Tina ansat i en
midlertidig stilling.

Drøfte kostpolitikken i Barrit
Børnehus og SFO, og vinkle til
drikkedunke. I skolen har
børnene drikkedunke med. Vi
oplever i børnehus og SFO at
drikkedunke er fyldt med
saftevand, og således ikke helt i
overensstemmelse med vores
kostpolitik, derfor har vi sagt de
ikke skal bruge dem i bro og sfo.
Men forældrereaktioner gør, at vi
tager det op. Hvis det vil give
mening de har dem også i bro og
sfo, så må vi lave ændring eller
tilføjelse til kostpolitikken, for
personalet skal ikke være “politi”
over for indholdet. Vi oplever børn
der godt ved de ikke må have det
med, men alligevel får det.
I samme drøftelse er der brug for
et skarpt blik på om vores
kostpolitik er formuleret tydeligt
nok? Hørt fra en forælder, at
børnene køber brikjuice i
centeret, er dette ok eller?
Historikken omkring kostpolitikken
er, at den er lavet i
forældrebestyrelsen, at der var et
klart ønske om at have fokus på

HE

30

Udsat til næste gang

sukker i kosten. Vi har siden
tilføjet formulering om mere
økologi, og stop mælk undtagen
morgen.

BKI madbod, kan et lidt dyrere,
men bedre udvalg af mad
sælges, fx pastasalat, lasagne,
eller

Michael

Udsat til næste gang

Er høretelefoner en del af
nutidens penalhus?

Michael

Udsat til næste gang

Status på parkering, kiss and
ride!

Evt.

Pkt. til næste gang

Udsat til næste gang

5

Bo indkalder til et ekstra
møde i december, for at få
de udsatte punkter afviklet

