Børn, der trives kan lære
Voksne, der trives skaber udvikling

Bestyrelsesmøde onsdag d. 28/2 2018 kl. 1900 – 2130
Elevrådsrepræsentanter: Amalie Nielsen, Anja Lundsgård
Forældrevalgte: Christina Rizak, Hans Randrup-Lund, Kristian
Gammelgård Riis, Maaike Post, Malou Portefée Hansen, Mette Feddersen,
Vibeke Guldbrandt
Repræsentant fra Bække Skole: Mads Jeppesen
Medarbejderrepræsentanter: Sonja Madsen, Carsten Mortensen
Udpeget af kommunalbestyrelsen: Elin Winther
Ledelse: Karen Bohlbro (referent), Janus Harloff Lynggaard
Gæster:
Fraværende: Kristian Gammelgård Riis, Mette Feddersen, Amalie
Nielsen, Anja Lundsgård, Elin Winther
Mødedatoer

mandage kl. 19 -21 :
25/9, 30/10, 27/11, 29/1, 26/2, 11/4, 9/5, 11/6
Fællesmøde med Bække: 16/5 kl. 1800
00

1.

2.

3.

4.

30

Godkendelse af dagsorden
Mål:
 Få klarhed over punkternes indhold og arbejdsmetode.
 Sætte evt. punkter på til andet vigtigt.
Referat:
Punkt til slut af dagsorden. Mobiltelefoni i
Sfo.
Nyt fra elevrådet
Mål:
 Elevrådet fortæller hvilke områder der arbejdes med, og elevrådet har
mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Referat:
Gårdvagt-ven er etableret af elevrådet og AKT lærer.

Gesten
Børnecenter
Stadion Allé 2
6621 Gesten
79 96 55 70
gestenskole@vejen.dk

12. marts 2018

5 minutter

5 minutter

Antimobbestrategi
20 minutter
 Elevrådet fremlægger tanker og ønsker.
 JL har input til definition af mobning.
Mål:
Bestyrelsen samler input til en fremtidig strategi. Bestyrelsen nedsætter en
arbejdsgruppe (forældre, personale, elever, leder) der kommer med oplæg til
en definition af mobning og mål og vision for arbejdet.
Referat:
Den version der står i den nuværende Antimobbestrategi er stadig fyldest i dens ordlyd. Der
nedsættes en arbejdsgruppe hvor bestyrelsesmedlemmer Kristan og Christina, elevrådsrep.
og medarbejdere danner en arbejdsgruppe. Den nye antimobbestrategi forventes færdig til
fremlæggelse i august.
Samarbejdet mellem Gesten Børnecenter og Bække Skole
15 minutter
 Udpegning af repræsentant til deltagelse i møder i Bække 11/4 og 13/6
 Ønsker til mødet d. 14/3.
Mål:
 Bestyrelsen beslutter hvordan repræsentation i Bække Skoles bestyrelsen
skal foregå, så der sikres sammenhæng.
 Bestyrelsen undersøger opsamlingen i forhold til seneste fællesmøde?
 Bilag: Referat af seneste fællesmøde
 Bilag: Brev fra bestyrelsen ved Bække Skole
Referat:
Vibeke deltage den 11. april. Den 13.juni aftales på næste møde.
Opfølgning fra sidst: årshjul – synlighed –den gode historie.
Endelig dato for møde afklares.
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Bestyrelsesvalg 2018
15 minutter
 Valgprocedure
 Synlighed
Mål:
 Bestyrelsen kender baggrunden og proceduren for valget
 Bestyrelsen har lagt en strategi for øget opmærksomhed omkring valget.
 Bilag: Kontorets forslag til ”postkort” og banner
Referat:
Der er valgmøde den 4. april – der er nedsat en valgbestyrelse, bestående af Janus, Kristian
og Vibeke. Man træder ind i den nye bestyrelse fra august 2018.
Synlighed: vi får lavet flyers til uddeling, store banner til opsætning rundt omkring, plakater
til ophængning i hallen og i børnecenteret og på købmandens info skærm.
Lege- og læringsmiljø i børnehaven
10 minutter
 Undersøgelse af børnenes ”arbejdsmiljø”
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om baggrund for og indhold af den kommende
undersøgelse.
Referat:
Der er i dag udsendt samtykkebrev til forældre, hvis børn skal deltage i undersøgelsen.
I alle børnehaver i Vejen Kommune deltager alle 5-årige i undersøgelsen. Undersøgelsen
laves som en spørgeleg, hvor børnene giver udtryk for hvordan de har det i børnehaven.
Efterfølgende skal personalet og ledelsen forholde sig til, hvordan de bidrager til børnenes
lege- og læringsmiljø.
Forældre vil efterfølgende kunne se, hvordan der er svaret.
Morgentrafikken
10 minutter
 Tilbagemelding fra færdselskontaktlæreren og ledelsen (MO og JL).
Mål:
 Bestyrelsen drøfter handlemuligheder i forhold til øget trafiksikkerhed.
Referat:
Skolepatruljen arbejder godt og børnene respekter deres arbejde. Det kniber mere med
forældre der kommer og aflevere børn –som parkerer ved skolepatruljen og forhindre deres
udsyn. Der arbejdes på at få Torontolys op. Det er fortsat ikke lovligt at parkere på torvet.
Kvalitetsrapporten
10 minutter
 Plads til spørgsmål vedr. kvalitetsrapporten
Mål:
 Bestyrelsen har mulighed for at stille opklarende spørgsmål til
Kvalitetsrapporten
 Bilag: kvalitetsrapporten 2017
Referat:
Der var flere spørgsmål til rapporten, som blev uddybet.
Brug af Facebook
10 minutter
 Orientering om hvordan vi bruger centrets profil
 Orientering om hvordan forældre kan forholde sig til hinandens brug
Mål:
 Bestyrelsen kender centrets interne retningslinjer og procedure
 Bilag: notat om brug af Facebook
Referat:
Der må ikke lægges noget på private FB sider. Der skal laves retningslinjer for hvad der
lægges på Gesten Børnecenter FB. Der indhentes samtykke fra forældrene.

10. Dialogmøder
10 minutter
 Skoleområdet - 20. marts kl. 1900-2100
 Dagtilbud – 22. marts kl. 1900-2100
 Fælles – 20. september kl. 1900-2100
Mål:
 Bestyrelsen aftalt hvem der deltager, som udgangspunkt inviterer udvalget
formand og næstformand.
Referat:
Det er kun formand og et bestyrelsesmedlem der skal deltage i dialogmøderne. Det er fra
politisk side besluttet, at dialogmøderne fremadrettet kun er for de forældrevalgte. Som
udgangspunkt er det formanden og en forældrerepræsentant der deltager.
Den 22. er der skolefest og der meldes afbud.
11. Gensidig orientering – siden sidst
15 minutter
 Orientering med mulighed for opklarende spørgsmål
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om nyt der vedr. børnecentret.
Referat:
Ledelsen herunder økonomi:
 Der er national test i uge 9 og 10 for alle klasser i dansk, 2-6 kl. har matematik, 3-6 kl.
engelsk.
Medarbejdere:
 I børnehaven. Er der pt praktikanter og en pædagog studerende. Det går rigtig godt. Der
arbejdes med cowboyer og trolde på grupperne. I SFO er der god harmoni, med to
mandlig medhjælper.
 På skolen arbejdes der med skolefest og ugen op til påske har alle elever en anderledes
uge.

Byrådet:
Andre:
 Der skal sælges billetter til skolefesten. Fordeles mellem bestyrelsesmedlemmer.
12. Andet vigtigt
10 minutter
Punkter meddeles senest ved mødestart, så mødeleder kan afsætte tid.
 Kun til korte meddelelser og evt. motivation for punkter til kommende
møder.
Referat:
Mobil tlf. i skole og SFO. Vi skal have håndhævet at vi er en mobilfri skole. Se bilag.
Nye datoer for bestyrelsesmøder: 11.april og 9. maj.
13. Lukket møde
5 minutter
Mål: bestyrelsen er orienteret om aktuelle sager
 Kort orientering
Punkter til fremtidige møder
Til et af de første møder i kommende skoleår:
Forventningsafstemning internt i bestyrelsen
 Drøftelse af hvordan og hvor meget bestyrelsesmedlemmer (kan) arbejder før, under og
efter møderne
Mål:

 Bestyrelsen har afstemte forventninger i forhold til hinanden og i forhold til det fælles
arbejde.
Venlig hilsen
Vibeke Guldbrandt

