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

Bestyrelsesmøde onsdag d. 27/8 2018 kl. 1900 – 2130
Elevrådsrepræsentanter:
Forældrevalgte: Christina Rizak, Hans Randrup-Lund, Jacob Snitgaard
Madsen, Kristian Gammelgård Riis, Maaike Post, Rie Degn Jensen, Sanne
Dollerup
Repræsentant fra Bække Skole:
Medarbejderrepræsentanter: Birgit Feddersen, Sonja Madsen
Udpeget af kommunalbestyrelsen: Elin Winther
Ledelse: Karen Bohlbro, Janus Harloff Lynggaard (referent)
Gæster:
Fraværende: Maaike Post, Hans Randrup Lund, Karen Bohlbro
Mødedatoer

mandage kl. 19 -21 :
27/8, 8/10, 19/11, 17/12, 14/1, 11/3, 8/4, 3/6
Fællesmøde med Bække:
00

30

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

12. september 2018

torsdag d. 11/10 17.30-19.30 (Gesten), tirsdag d. 23/4 17-19 (Bække)
Bestyrelsesmøder i Bække (en repræsentant er inviteret):
21/8, 27/9, 6/11, 13/12, 29/1, 7/3, 23/5, 18/6
1.

2.

3.

4.

Godkendelse af dagsorden
5 minutter
Mål:
 Få klarhed over punkternes indhold og arbejdsmetode.
 Sætte evt. punkter på til andet vigtigt.
Referat:
Godkendt
Ordstyrer: Sanne Dollerup
Forretningsorden for Bestyrelsen ved Gesten Børnecenter
10 minutter
Mål:
 Bestyrelsen er bekendt med forretningsordenen og den hidtidige
forretningsgang.
 Bestyrelsen kan vedtage at lave ændringer i begge dele
Bilag:
 Forretningsorden for bestyrelsen ved Gesten Børnecenter
 Bestyrelsens årsplan
Referat:
Janus undersøger, hvordan det forholder sig med repræsentation fra lokalområdet, om
reglen vedr. tilstedeværelse er gældende samt juraen vedr. ansættelser.
Forretningsordenen er gennemgået.
Bestyrelsen opfordrer til at der afholdes bestyrelseskursus i kommunen.
Årshjulet tilrettes, så forkortelser skrives helt ud. Årshjulet udsendes sammen med
dagsordner.
Nyt fra elevrådet
0 minutter
Mål:
 Elevrådet fortæller hvilke områder der arbejdes med, og elevrådet har
mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen.
Referat:
Der vælges elevråd i denne uge.
Værdier
15 minutter
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om Værdier for Vejen kommune og Gesten
Børnecenter.
 Bestyrelsen får lejlighed til at drøfte centrets egne værdier og evt. revidere
disse.

5.

6.

7.

8.

9.

Bilag:
 Værdifolder for Vejen Kommune (NASA)
 Værdier for Gesten Børnecenter
Referat:
Drøftelse af hvordan værdier kan spille sammen med en fremtidig strategi for Børnecentret.
Kommunens nye politikområder kommer til at få betydning for strategi og værdier lokalt.
Derfor tages værdierne op, når disse er fremlagte.
Principper
15 minutter
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om de gældende principper, så der kan tages
stilling til om noget skal revideres i den kommende periode.
Bilag:
 Folder med principper for Gasten Børnecenter
 (Principperne kan findes i deres fulde ordlyd på www.gestenskole.dk)
Referat:
Bestyrelsen ønsker at ”princippet for inklusion” bliver formuleret, så det er tydeligt, at
inklusion gælder både stærke og svage børn.
Principperne tages op på de kommende bestyrelsesmøder. To principper hver gang.
Folderen skal revideres. Den skal tydeligt kommunikere, hvad vi vil med principperne.
Drøftelse af behovet for en fremtidig kommunikationsplan. Sanne udarbejder et forslag til
en kommunikationsplan, der tages op i bestyrelsen senere på året.
Kerneopgaven for Gesten Børnecenter
10 minutter
Mål:
 Ledelsen informerer om kerneopgaven, så bestyrelsen får indblik i det
ledelsesvalgte pejlemærke.
Bilag:
 Kerneopgaven
Referat:
Kerneopgaven blev præsenteret.
Ordensregler
15 minutter
Mål:
 Bestyrelsen vedtager ordensregler for Gesten Børnecenter.
Bilag:
 Mobilfri skole
 Mål for udearealer
 Mål for gang m.m.
 Mål for dette lokale
 Mål for SFO
Referat:
Der skal laves et samledokument, hvor alle mål og kriterier kan udgives på hjemmesiden.
Fremover hedder det ”mobilfri børnecenter”.
Ansættelser
10 minutter
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om processen indtil nu.
 Bestyrelsen nedsætter ansættelsesudvalg.
Referat:
Orientering om forløbet indtil nu.
Janus indkalder til samtaler, forældrerepræsentanter melder ind, hvis de kan deltage.
Antimobbestrategi
10 minutter

 Orientering om arbejdet indtil nu.
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om hvordan elevrådet og bestyrelsen har arbejdet
med ide-fasen.
 Bestyrelsen er orienteret om indholdet af det foreliggende forslag.
 Bestyrelsen kan vedtage en ny antimobbestrategi.
Bilag:
 Antimobbestrategi
Referat:
Janus laver en opdateret version. Målet er at den er meget tydelig og bare fylder en side.
10. Gensidig orientering – siden sidst
15 minutter
 Orientering med mulighed for opklarende spørgsmål
Mål:
 Bestyrelsen er orienteret om nyt der vedr. børnecentret.
Referat:
Ledelsen:
 Der har været afholdt forældremøder – et par rigtig gode aftner.
 Vi har været med i undersøgelsen om brug af vikar i folkeskolens undervisning. Vi bruger
vikar, og vi hjælper dem til at få en undervisning til at fungere.
Medarbejdere:
 De nye arbejdsplaner (inkl. reduktioner) er lidt en tilvænningssag. Det er altid svært, når
der sker reduktioner i normeringen.
 Vi skal være opmærksomme på hvor mange af børnene i 3. klasse, der benytter SFO. Kan
vi tænke et attraktivt tilbud, så vi kan holde på børnene? Karen undersøger hvordan vi
kan fastholde børnene.
 Mad og Bevægelse blev en stor succes, alle var glade – det gentager vi til næste sommer.
 Trin 1 arbejder med trivsel.
Byrådet:
 Der bliver arbejdet med politikker for de nye politikområder.
 Husk dialogmødet d. 20. september, det kommer til at handle om det kommende budget.
Andre:

11. 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.
 Fotografering af bestyrelsesmedlemmer til info-tavlen ved Centrum.
Referat:
Af hensyn til billedkvaliteten ønsker man mulighed for selv at fremsende billeder.
12. Lukket møde
5 minutter
Mål: bestyrelsen er orienteret om aktuelle sager
 Kort orientering
Punkter til fremtidige møder



Venlig hilsen
Kristian Gammelgaard Riis

