Forældrerådsmøde Tirsdag d. 7. februar 2017.
1. Velkomst ved Henrik Andersen
2. Opfølgning på referat fra 17. nov. 2016
Henrik sendte en SMS ud til forældre før juleferien
til tilmeldte børn, for at opmuntre forældrene til at
melde tilbage om deres barn skulle passes eller ej i
juleferien, hvilket også gav nogle tilbagemeldinger.
3. Kort info fra Børneuniverset.
Personale

Børnetallet i SFO

Orientering om status på byggeri for
Klatretræet og Skole/SFO

Jane Sandfeldt sagde op 31/12 -Stillingen bliver
ikke genbesat pga af faldende børneantal.
Der er pt indmeldt 154 børn, men pr 1/3 er der
indmeldt 149 børn… så børneantallet er som
forventet er faldende. Hen over foråret vil
børneantallet igen være faldende, da en del 3. kl
og 4. kl vil melde sig ud.
Styregruppen er i samarbejde med Arkitekten
færdig med tegningerne og der bliver hentet priser
hjem på de forskellige projekter, der senere vil
komme ud i licitation. Sidst i april vil Herning
kommunes Børn -og Familieudvalg formeldt
godkende projektet og det første spadestik vil
forventeligt blive i starten af maj.

Fælles SFO-lejr på Stjernen i Tjørring

Hele SFOén tager på lejr på Stjernen i Tjørring. Der
vil igen være brug for lidt forældrehjælp, men det
vil der komme mere om senere.

Overgange fra Bvh til SFO/skole

Et tema der er en del fokus på - så børnene får den
bedste overgang fra børnehaven til SFO/skole.
Allerede i dag, bliver der gjort en del ifm
overleveringen, men fokus vil blive skærpet, da det
er yderst vigtigt for at børnene at få en god start i
skolen.

Drøftelser.
Fastelavnsfest ons 22 feb. 2017. Vi har brug
for hjælp til flg.

Henrik har noteret ned…

Orientering fra skolebestyrelsen v. Henrik
Hansen.

Da Henrik Hansen er fraværende, orientere Henrik
Andersen

Skolebestyrelsens Årsmøde 30. marts.

Kom. Arrangementer
MGP fre 24. marts 2017
Fælles SFO-lejr 19.-20. maj 2017

Der er altid et punkt på Skolebestyrelsesmødet,
hvor elevrådsrepræsentanterne kan komme med
nyt - Elevrådet sætter fokus på mere bevægelse i
usu timerne i sær i de større årgange.
30. marst 2017 afholdes Skolebestyrelsens
årsmøde - med overskriften " vi har brug for jer!"
En opfordring til forældre om at møde op denne
aften.
Hvad angår Legetøj/ ipads m.m. i skolen har
skolebestyrelsen besluttet ikke at lave spilleregler,
men det skal være op til lærerteamet i de forkellige
årgange at lave de regler.
Der bliver sat fokus på trivsel i uge 9 både i skole og
SFO - Hvor der om fredagen i skoletiden vil være en
trivselsdag.

Afholdes om eftermiddagen i hallen.
Se ovenstående.

