Forældrerådsmøde - Børneuniverset
Tirsdag d. 23. Aug 2016
kl 17.00-19.00
Dagsorden

Referat

1.Velkomst ved Henrik.
2. Opfølgning på referat fra 26/5 2016.
3.a. Børnetallet i SFO

3.b. Orientering om status på byggeri for
Klatretræet og Skole/SFO.

Der er nu fastsat en dato for en fælles lejr tur for
hele SFO'en
Der er i øjeblikket indskrevet 184 børn i hele
SFO'en. Opmærksomheden er rettet på, at der vil
være nogle i 4. klasse, der vil melde sig ud i løbet
af året.
Der er nu lavet Skitsetegninger over Skole/SFO
delen, og dem bliver der løbende arbejdet videre
på. I løbet af efteråret kommer der arkitekter og
ingeniør og kigger på det. Et stort stykke arbejde,
men det bliver spændende.

3.c. Vision Kibæk Skole "Liv, lyst og læring".

3.d. Ansættelse af ny skoleleder

Skolebestyrelsen/leder og medarbejdere har
revideret lidt i pjecen Liv, lyst og læring, så den
passer til virkeligheden i dag og med den nye
skolereform. De vil dermed gerne reklamere for
den igen og opfordrer forældre til at få den læst.
Da Erling går på pension med udgangen af uge 41,
skal vi have fundet os en ny skoleleder. Der er
netop slået en stillingsannonce op og det er
planen at vedkommende skal starte d. 1.
november.

4.a. Sommerfest - Afvikling af Kaffe/kagebord.

4.a. Sommerfest - Priser

Der vil blive hængt sedler op i de forskellige huse,
hvor man kan skrive sig på til enten at bage kage,
pølsehorn eller pizzasnegle. Endvidere kan man
melde det til Niels peter pr tlf eller mail.
25 kr pr voksen. Der vil være 2 stk brød pr pers, én
sodavand pr barn og fri kaffe og saftevand. Henrik
sørger for at lave et skilt.

4.a. Sommerfest - konceptet for emneugen samt
Det vil blive en uge i kunstens tegn, hvor der skal
fredag eftermiddag
fremstilles dyr i forskellige materialer. Der vil være
6 forskellige værksteder børnene kan vægle i
mellem. De kan melde sig på 2 værksteder med 2
dages varighed. Emneugen vil ende ud i en
fernisering om fredagen, hvor der også vil være
aktiviteter, så som forboldgolf, fiskedam og
kæmpe kryds og tværs.

4.b. Fyraftensforældremøde med forældrekaffe i
uge 40/41.

5. Orientering fra skolebestyrelsen v. Henrik
Hansen.

6. Kommende arrangementer.
Bedsteforældredag fre 9. dec 2016.
Fastelavnsfest ons 22. feb 2017.
MGP fre 24. marts 2017.
Fælles SFO lejr 19-20 maj 2017
7. Evt.

A.

SFO'en vil i år prøve, som noget nyt, at afholde
forældremødet om eftermiddagen. Der afholdes
et forældremøde i hvert hus. Der startes med
forældrekaffe kl 15.30 og kl 16.30 vil selve
forældremødet starte, med varighed af max en
halv time. Formanden for forældrerådet Niels
Peter vil komme og fortælle om forældrerådets
gøremål og hvad det indebære at sidde i rådet.
Der vil være mulighed for pasning af børn imens.

Fokusområder for skolebestyrelsen i dette år vil
være trivsel, "liv, lyst og læring" og børnenes
sprog. Børnenes sprog vil blive et projekt i skolen i
en begrænset perioede, men stadig noget, der
bliver synligt for alle. I foråret var der valg til
skolebestyrelsen, hvor der blev valgt 3 nye.
Bedsteforældredag skal meldes ud i god tid.

B.
C.
D.
Næste møde bliver d. 17. nov. 2016 kl 17-19.

