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Referat
Dagsorden
1. Nyt fra (Orientering)
• Elevråd
• SFH
• Skole

Elevråd:
Elevrådsfest på fredag. Næsten alle elever deltager.
Helle er der hele aftenen. Bent kommer imellem festerne.
Stefan kommer senere og rydder op. Bent eller Helle henter
pizza til elevrådet.
SFH:
December måneds program er ved at være klar. Prototyper på
julegaver laves. Wellnes uge i SFH2. BMGP er afviklet på fin
vis. En fornøjelse at have børnene med en hel dag i Holstebro
og Musikteatret. God oplevelse.
Skole:
Vi har haft Åbent Hus dage. Altid dejligt at forældre og
bedsteforældre har lyst at være lidt med i undervisningen.
Forældre har fået brev om, at det er vigtigt, at børnene
bruger cykellygter og cykelveste. Det er en mørk tid.
God opbakning omkring fællesspisning. 124 bespisninger i
gennemsnit for den næste periode.
Børnetal: Pr. 1. november er der født 15 børn i 2013
(Borbjerg Hvam).

2. Skolereform.
a. Orientering

Lene og Torben har været på KLs kurser.
Tidsplan: Vi afventer en del ting fra de centrale udvalg,
inden vi går i gang med de nærmere ”lokale” overvejelser.
Medarbejdere forventes at blive orienteret om en del af
forårets arbejde ved møde den 10. december.
SFHs tilbud og åbningstid blev drøftet.
Evt. arbejde med ”Digital dialog i skolen”. Vi er blevet
forespurgt, om vi vil være pilotskole. Det overvejer vi, men
vælger måske at koble os på hen ad vejen. Skolebestyrelsen
afprøver et par dilemmaspil ved næste møde.
Forældreguide - ”mobiltelefon til 9-12 årige lægges på
forældreintra”. Guiden handler om overvejelser i forbindelse
med, at børnene får mobiltelefoner m.m.
Helle byder ind på en af de nye arbejdsgrupper omkring
skolereformen - gruppen, der handler om valgfag.

3. Elevrådsfest

Se ovenfor.

4. Kvalitetsrapport 2013 - godkendelse Skolebestyrelsens udtalelse: Ingen yderligere kommentarer.
5. Skolebestyrelsesvalget 2014

Stefan, Birte og Torben laver plan for forløbet.

6. Økonomi
- Regnskab 2013
- Budgettanker 2014

7. Nyt fra (Orientering)
1. Skolebestyrelsen - bl.a. post
2. ”Skolebørn”

8. Kommende møder

Regnskab 2013
• Grundet stor vikarkonto forventes negativt resultat.
Budget 2014
• Vi vil miste midler i forhold til, at udvendigt
vedligehold, tekniske installationer og el, vand og
varme sandsynligvis flyttes til centralt hold.
• Copydan tilgodeser ikke længere grundskolerne, hvilket
næsten betyder fordobling af pris pr. elev i løbet af 2 år.
• Ingen centrale besparelser i 2014.
1. Intet nyt
2. Intet nyt.

8. Kværnen

1. Skolereform
2. Digital Dialog - dilemmaspil.
Der er sendt indlæg til december bladet.

9. Evt.

Julefrokost - Lis tilbereder.

Venlig hilsen
Torben Vad

