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

Bestyrelsesmøde mandag d. 11/6 2018 kl. 1900 – 2000
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: Amalie, Anja

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

20. juni 2018

79 96 55 70
gestenskole@vejen.dk

Kl. 1830 mødes den nyvalgte bestyrelse til konstituering og
fastsættelse af mødedatoer for kommende år.
Konstituering:
Kristian Gammelgaard Riis – ny formand
Christina Troelsgaard – næst formand
Forslag: mandage kl. 1900-2130:
27/8, 24/9, 5/11, 3/12, 28/1, 25/2, 25/3, 20/5
Dertil 1-2 fællesmøder med bestyrelsen for Bække Skole
Der var enighed om at datoerne var OK.
De der ønsker det, er meget velkomne til at blive til
sommerafslutningen.
1. Godkendelse af dagsorden
5 minutter
Mål:
 Få klarhed over punkternes indhold og arbejdsmetode.
 Sætte evt. punkter på til andet vigtigt.
Referat:
Godkendt
2. Nyt fra elevrådet
10 minutter
Mål:
Elevrådet fortæller hvilke områder der arbejdes med, og elevrådet har
mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Referat:
De har arrangeret talentshow hvor alle kan deltage.
3. Antimobbestrategi
10 minutter
 Orientering om elevrådets arbejde
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om hvordan elevrådet har arbejdet med ide-fasen
og hvad grundlaget er for arbejdet efter sommerferien.
Referat:
Elevrådet har påpeget at sproget i sociale medier skal i fokus, og det er klasselæreren
klasserne har en fortrolig snak med, om hvordan man taler sammen. Mulighed for at få en
udefra til at fortælle om, hvordan man forholder sig til ”sproget” på de sociale medier.
4. Samarbejdet mellem Gesten Børnecenter og Bække Skole
10 minutter
 Kort evaluering af fællesmøder og samarbejdet i øvrigt.
Mål:
 På baggrund af erfaringer fra de seneste 2 år stiller bestyrelsen forslag til
det fremtidige samarbejde.
Referat:

5.

6.

Der er aftalt forskellige tiltag, de to bestyrelser imellem. Der er lavet et årshjul over det
konkrete samarbejde mellem Bække og Gesten.
Orientering omkring udearealer
10 minutter
 Græsarealet (Hviids grund)
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om forholdene.
Referat:
Græsområdet på ”Hviids grund” er Vej & Parks område – de skal klippe græsset.
Gensidig orientering – siden sidst
15 minutter
 Orientering med mulighed for opklarende spørgsmål
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om nyt der vedr. børnecentret.
Referat:
Ledelsen:
 Næste skoleår er næsten færdig planlagt og medarbejderne får arbejdsplaner ud snarest.
 6.kl lavede maden til fællesspisning – der er planlagt gentagelse næste forår.
 Der vil efter sommerferien være færre børn i børnehaven, når børnene rykker op i 0.kl.
 JL var til netværkskonference med læringskonsulenter.
Medarbejdere:
 Børnehaven arbejder med cirkustema. Og genbruger gerne materialer.
 Børnehaven er meget ude og tilrettelægger hverdagen efter det, der optager børnene.
 SFO har et huleprojekt på udeområdet – som børnehave kan lege med.
 Der er 30 tilmeldt til kurset ”mad og bevægelse” formålet er at gøre Børnecenteret synlig,
og få aktiviteter til. Der er idrætsaktiviteter på hver dag.
 Fællesspisning - det kan være svært for klassen, at skulle lave mad til et ukendt antal
spisende gæster.
 Trivselsdag d. 26. juni i Åtte bjerge for alle klasser.
 Projektopgaverne (klasserne 3-4-5-6. kl.) til efteråret er næsten planlagt. Det lægger i
ugerne 40-41 og 43, temaet er Stille Steder.
 Der er årskort til Givskud zoo og Glad zoo. Børnecenteret bruger det flittigt.

7.

8.

Byrådet:
 Budgetlægning er i gang
Andre:
 Der er en indsamling i gang til en kunststofbane ved Hallen. Meld gerne tilbage, hvis man
kender nogen, der har lyst til at sponsorere beløb til en sådan.
Andet vigtigt
0 minutter
Punkter meddeles senest ved mødestart, så mødeleder kan afsætte tid.
 Kun til korte meddelelser og evt. motivation for punkter til kommende
møder.
Referat:
Lukket møde
Mål: bestyrelsen er orienteret om aktuelle sager
 Kort orientering
Punkter til fremtidige møder


5 minutter

Venlig hilsen
Vibeke Guldbrandt

