Forældrerådsmøde.
Onsdag d. 14. nov 2017 Kl. 17.00 – 19.00. I
Personalerummet på skolen.

Referat
•
•

Velkomst til nye medlemmer.
Lidt info om forældrerådet rolle og arbejde v. Henrik
o

•

Vi er et forældreråd som hører under Skolebestyrelsen

Valg af formand og næstformand
o

•

Niels Peter er formand. Johnny er næstformand, og Marianne er referent.

Tilretning af vedtægter
o
o
o
o
o

•

Henrik har aftalt med skolebestyrelsen, at vi I forældrerådet selv må ændre vedtægterne.
Punkt 3 : Valget til forældrerådet sker på forældremøderne sammen med skolen. I
vedtægterne står der at valget foregår skriftligt. Dette bliver slettet.
I punkt 15 skal der stå diverse SFO angementer.
Punkt 20: forslag til ændringer godkendes i skolebestyrelsen.
Henrik retter vedtægterne til, og det bliver sendt med referat ud. Vi andre læser igennem.
Og det godkendes endelig på næste forældrerådsmøde

Opfølgning på referat fra 10. maj 2017
o

•

Ingen bemærkninger

Kort info fra Børneuniverset. Og Indtryk fra den første tid i de nye lokaler.
o
o
o
o
o
o
o

Dejligt med et godt fremmøde til forældrekaffe
Dejligt at der var forældre der hjalp med at flytte.
Både personale og børn har taget dine nye lokaler godt til sig.
Personalet fra både skole og SFO er nu under samme tag.
Stor ros til forældre med at respektere at det er skofrit område.
Fælles Projektrum og Rum i rummene er ikke helt færdigindrettet endnu.
Navnet er: ”Børneuniverset”

o

Børn udtaler:
 Fede rum.
 Vi er blandet med de små.
 Der mangler små rum.
 Der er meget larm
 Men er glad for at gå i SFO.
Hvad med den kommende 0. klasse. Vi skal være ekstra obs. på den kommende 0 klasse, der
alt er helt nyt for dem.

o

o

Garderober lige inden for døren. Der udtrykkes bekymring for om børnenes strømper bliver
våde hvis der slæbes sne og sjap med ind. Så meget snavs som muligt skal tages af måtterne
ved indgangen.

•
Forældrehjælp til SFO onsdag d. 31. jan fra kl. 15.00 (Personale
uddannelse i Herning Model Skole)
o

o
o
o
o

•

Når SFO personalet og lærerne skal holde møde sammen kan mødet som udgangspunkt
først starte kl. 17. Enkelte gange i løbet af året vil vi starte vores møder tidligere, hvor vi vil
spørge forældrene om hjælp.
Henrik undersøger om vi skal indhente børneattest.
Vi skal bruge 6- 10 forældre.
Niels Peter melder sig.
Henrik laver et opslag om det, og bagefter opfordre forældrerådet forældre til at melde sig.

Drøftelser.
o

o

•

Eval. forældremøde og valg til forældreråd.
 Se tidligere i referatet.
 Kunne forældre se at det også var SFO forældremøde? SFO`en var der, men vi
kunne godt havde været mere tydeligere.
 Tiden skal overholdes, så hellere sæt mere tid af.
Eval. Sommerfest.
 Foregik indenfor pga vejret.
 Kaffe og kage boden fungerede godt.
 Det er en ny situation til næste år.
 Der manglede måske en velkomst til dem der er der fra starten af. Noget i retning af
: hvor er kaffen, års tema, Hvad gør man. Husk at tage godt i mod første gangs
forældre
 Vi skal lave en mere tydelige indbydelse, så førstegangsforældre kan se hvad det går
ud på.

Orientering fra skolebestyrelsen v. Henrik Hansen
o

Arbejder med Principper
Der arbejdes med en grundig revidering af skolens principper.
Skolebestyrelsen har meget fokus på skole/hjem samarbejdet og de gensidige forventninger til
hinanden.

o
o
o

•

Fælles foredrag for alle forældre og personale fra Skolen, SFO og Klatretræet d. 17 maj 2018
med Fredy Meyer: ”Gå gladere hjem, end da du kom”
Skolebestyrelsens Årsmøde i marts mdr. hvor det i særlig grad forventes at klassernes
trivselsråd møder op.
Der er der valg til skolebestyrelsen til foråret. Det kunne være dejligt at afd. A også er
repræsenteret i skolebestyrelsen.

Kom. arrangementer.
o
o
o

Bedsteforældredag fre. d. 8. dec.
Fastelavnsfest tors d. 8. feb.
MGP fre d. 23. marts

o
o

•

Overnatning Klubben fre d. 4. maj
Overnatning Børneuniverset fre d. 25. maj

Planlægning af møder de kommende år
o
o

•

Henrik melder nogle datoer ud. Hvis vi ikke har svaret tilbage inden en uge. Er datoerne
godkendt
Der foreslåes flg. Datoer : Mandag d. 5. feb. Tirsdag d. 8. maj. Onsdag d. 22. aug.
Alle dage kl. 17.00 - 19.00.

Evt.
o

IST.dk meddeler at app`en ”Tabulex Forældre” ophører pr. 15. nov og ertsattes af en
internetversion til mobilbrowser. Vejledning er lagt på Opslagstavlen i Tabulex. Fra
forældreside udtrykkes der undring over hvorfor man sletter app`en og der opleves
problemer med at skulle logge ind hver gang.

Ref. Niels Henrik Dahl.

