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

Bestyrelsesmøde onsdag d. 11/4 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: Christina, Malou

Gesten
Børnecenter

Mødedatoer

Stadion Allé 2
6621 Gesten

mandage kl. 1900-2130:
25/9, 30/10, 27/11, 29/1, 26/2, 11/4, 9/5, 11/6
Fællesmøde med Bække: 16/5 kl. 1800

24. april 2018
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79 96 55 70
gestenskole@vejen.dk

Godkendelse af dagsorden
5 minutter
Mål:
 Få klarhed over punkternes indhold og arbejdsmetode.
 Sætte evt. punkter på til andet vigtigt.
Referat:
Positiv tilkendelser efter FB opslag.
Nyt fra elevrådet
10 minutter
Mål:
 Elevrådet fortæller hvilke områder der arbejdes med, og elevrådet har
mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Referat:
Elevrådet har sat projekt ”Gårdvenner” i gang, de har vest på hvorpå der står gårdven. Og
skal tage sig af de mindre børn der kan være kede af det eller har det svært.
Antimobbestrategi
10 minutter
 Elevrådet fremlægger tanker og ønsker.
Arbejdsgruppe:
 Christina, Kristian, Dorte Gravholt, Tina Due, Amalie, Anja og Janus
Mål:
 Bestyrelsen samler input til en fremtidig strategi.
Referat:
De har bl.a. sat gårdvagts venner i gang, som kan være med til at skabe tryghed i
hverdagen. I forbindelse med skoleboden arrangerer 6. klasse nogle gange et cafémiljø i
deres klasselokale, som skaber god trivsel og tryghed blandt eleverne.
På biblioteket er der en kasse med bøger, video og andet materiale der kan bruges til at
arbejde med trivsel og forebyggelse af mobning. Kassen bliver jævnt gennemgået og
suppleret med nyt materiale, når der kommer noget godt.
Der er uddannet en inklusionsagent.
I forbindelse med revidering af antimobbestrategien, skal vi være opmærksom på hvor
hurtig der skal laves en handleplan.
Samarbejdet mellem Gesten Børnecenter og Bække Skole
10 minutter
 Ønsker til mødet d. 16/5.
Mål:
 Bestyrelsen undersøger opsamlingen i forhold til seneste fællesmøde?
Bilag: Referat af seneste fællesmøde – udsendt sidste gang.
Referat:
Vi fortsætter med de arbejdsområder der allerede sat fokus på.
Det er et ønske, at vi skal samle op på forældremøder og samarbejdet mellem personalet.
Bestyrelsesvalg 2018
10 minutter
 Valgmødet 4/4
 Kandidater

 Synlighed
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om status.
Referat:
Der var valgmøde 4. april, her blev der opstillet 5 kandidater. Der skal bruges 3 til
bestyrelsen.
Man kan stadig nå at byde ind med sit kandidatur senest fredag d. 13.4.
6. Facebook og hvad deraf fulgte…
10 minutter
 Orientering om håndtering af optakt til shitstorm og personalets oplevelse
af forældrereaktionen.
Mål:
 Bestyrelsen får afrundet hele forløbet omkring de kritiske opslag før påske.
Referat:
Et opslag på FB berørte personalet meget. Det blev dog opvejet rigtig meget af en stor flot
kurv, samt alle de positive tilkendegivelser der er fulgt med fra forældrene.
7. Vurdering af lege- og læringsmiljøet i børnehaven
15 minutter
 Orientering om resultatet af målingen.
 Kort drøftelse af hvordan resultatet kan anvendes.
Mål:
 Bestyrelsen kender baggrunden for målingen og ved hvordan den bliver
brugt.
Referat:
Karen orienterer om børnenes besvarelser. Der har på personalemødet i dag været fokus på
besvarelserne. Vi sætter fokus på de voksnes leg og samvær med børnene.
Drøftelse af leg og hvordan det ”at lege” opfattes af børn.
8. Skolefesten
10 minutter
 Orientering om baggrund for beslutning om ikke at evakuere.
Mål:
 Bestyrelsen kender baggrunden for at der ikke blev evakueret.
Referat:
Vurderingen den aften, var at brandalarmen gik pga. røgkanon i diskoteket.
Vi burde have evakueret, men vurderede, at der ikke var nogen fare.
9. Økonomisk handlingsplan
20 minutter
 Drøftelse af ledelsens oplæg til en handlingsplan for nedbringelse af
underskud.
Mål:
 Bestyrelsen kender vilkårene for budgetlægning for institutionen i 2018 og
ved hvilke konsekvenser det har på driften i de kommende år.
Bilag: udkast til handlingsplan.
Referat:
Janus gennemgår den økonomiske handleplan, som følge af et underskud fra de foregående
år.
10. Kommende skoleår
20 minutter
 Orientering om rammerne for næste skoleår.
 Drøftelse af muligheder for reduktion.
Mål:
 Bestyrelsen kender rammerne for det kommende skoleår og drøfter
forslaget til timefordelingsplan.
Bilag: forslag til timefordelingsplan.

Referat:
Timefordelingsplanen blev gennemgået og drøftet. Der bliver nikket til at der arbejdes
videre med planen. Der forventes et højt informationsniveau.
11. Gensidig orientering – siden sidst
15 minutter
 Orientering med mulighed for opklarende spørgsmål
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om nyt der vedr. børnecentret.
Referat:
Ledelsen:
 Der er gennemført nationaletest for alle elever.
 Der er planlagt en pædagogiskaften med læringskonsulenter for alle personaler d. 30.4
Medarbejdere:

Byrådet:

Andre:

12. Andet vigtigt
Punkter meddeles senest ved mødestart, så mødeleder kan afsætte tid.
 Kun til korte meddelelser og evt. motivation for punkter til kommende
møder.
Referat:

10 minutter

13. Lukket møde
Mål: bestyrelsen er orienteret om aktuelle sager
 Kort orientering
Punkter til fremtidige møder

5 minutter


Venlig hilsen
Vibeke Guldbrandt

