Skolebestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2014
Ordstyrer: Bent
Fraværende: Afbud fra Elionora og Vicki
Referat
Dagsorden
1. Nyt fra
Bent bød velkommen til elevrådsrepræsentanterne, Cecilie fra
6. klasse og Helene fra 7. klasse, der er blevet valgt til
• Elevråd
henholdsvis formand og næstformand i elevrådet.
• SFH
Elevråd:
o Økonomi
Lidt ønsker fra Elevrådet:
eftermiddagsmad
Vi ønsker gerne længere spisepauser tirsdag og fredag.
• Skole
Flere bænke i busskuret.
Ekstra vandautomat på øverste gang.
Elevrådet har organiseret sig sådan, at
elevrådsrepræsentanterne orienterer deres venneklasser på
nederste gang.
Der er elevrådsfest 24. oktober - Halloween fest.
Vi vil gerne begrænse antallet af penge, der tages med til
festen. Forslag om 25 kroner for de små og 40 kroner til de
store bl.a. for at begrænse indkøb af store mængder slik ☺
Skolebestyrelsen synes, at det er et godt forslag.
Flere forældre ønskede at hjælpe: Susanne, Helle og Marianne.
Evt. også Bent. Der aftales evt. to-holdsskift. Lene og elevrådet
aftaler nærmere.
SFH:
Bilag omkring eftermiddagsmad blev delt ud.
Alternativet til tilbud er, at børnene selv har madpakke med.
Lene fremlagde forslag om evt. stigning, da beløbet ikke
dækker udgifterne.
Der kan ligeledes være forskellige måder at håndtere det på.
Skolebestyrelsen foreslår, at der skal være et tilbud, og at
børnene ikke skal have madpakke med.
Skolebestyrelsen finder det helt ok, at prisen sættes op
Evt. bliver der forskellige ”ordninger” i SFH 1 og SFH 2. Det
vil blive meldt ud.
Frugten stiger ligeledes.
Juniorklub - Maria i Centret laver menu møntet på
Juniorklubben, hvilket er et godt tilbud.
Skole:
Forældremøder afviklet – generelt positive tilbagemeldinger i
forhold til den nye skolereform.
Torben har samtaler med lærerne i øjeblikket – senere med
pædagoger.
Vi er ptaget af emneuge i næste uge – Skolen 200 år.
Information ud i løbet af ugen. En oplevelsesuge.
5., 6. og 7. klasse i dag til aktivitetsdage med Skave og Mejrup.
Anette og Torben har været til seminar omkring inklusion i
Holstebro Kommune.
Skolen bliver sammen med cirka 200 andre skoler fulgt

2. Forretningsorden for møderne (se
bilag)

omkring skolereformen. Elever og forældre fra nogle klasser,
lærere, pædagoger og skoleleder deltager i spørgeskema hvert
år i 5 år.
Det udsendte forslag til forretningsorden blev godkendt.

3. Nyt fra
1. Skolebestyrelsen - post
2. ”Skolebørn”

1. Hæfter omkring introduktion til skolebestyrelsens arbejde
sendes rundt blandt skolebestyrelsen. Der udsendes nye
publikationer ca. hvert halve år. Torben sørger for at lave en
mappe, der står på skolen til senere brug.
Bent omtalte landsmødet. Der deltager ingen herfra.
2. Der er ikke kommet nyt ”Skolebørn” siden sidst.
4. Kværnen/andre medier
Der skrives om Juniorklub i næste nummer.
Evt. om elevrådsfest senere.
5. Evaluering af fællesspisning + Sund Kostpolitikken på Borbjerg Skole evalueres på senere møde.
skolemad
Elever vurderer, at maden ved fællesspisningen generelt er god
- dog er der enkelte områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt bl.a hot dogs.
Fremadrettet:
Som udgangspunkt betaler man for én portion. Er der mere
tilbage, kan man evt. gå to gange.
Prisen holdes.
Det skal være god solid mad.
Der skal være salat (der må tages flere gange af salat) og groft
brød til.
Det forventes, at børnene smager lidt af det hele. Lærerne
hjælper med det.
Ok med favoritmenuer. Favoritmenuen skal være noget som
barnet kan ”arbejde” videre med.
På skolen arbejdes der med, hvordan vi organiserer spisningen.
6. Pals Mental Sundhed – Borbjerg
som pilotskole
Kaffe (når det passer)
7. Høringssvar Holstebro Kommunes
Børnepolitik
(Bilag udsendes)
8. Ideer til fokusområder (brainstorm)
• Ressourcebank
(medborgerskab/frivillige)
9. Orientering om budget/regnskab
2014

10. Kommende møder

Lene og Torben fortalte lidt om projektet.
Skolebestyrelsesmedlemmerne melder ind, hvis der skulle være
én, der gerne vil deltage i møderne sammen med personalet.
Der blev udformet et kortfattet høringssvar.

Ressourcebank blev kort drøftet.
Punktet tages op igen.
Lige nu forestiller vi os, at SFH går nogenlunde i nul og at der
bliver et større underskud på skolen. Implementeringen af
skolereformen har været dyr – vi mangler lidt ressourcer og
samtidig har vi indirekte trukket et underskud med fra sidste år.
Ideer til fokusområder (brainstorm)
Evaluering af Kostpolitik.

11. Evt.

Venlig hilsen
Torben Vad
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