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1. kl 18.15 – Rundvisning på Hundslund skole og i børnehus
(v. Anne, Kim og Pernille og Janni) – 45 min
Rundvist.
2. kl 19.00 – Godkendelse af dagsorden – 5 min
Godkendt.
3. kl 19.05 – Nyt fra elevrådet i Hundslund (v. Anne og elevråd) – 5
min
Elevrådet har mange gøremål: tegnekonkurrence, konkurrence om pebernødder, har solgt æbleskiver i dag. Skal kåre det bedst pyntede julevindue.
Ønsker sig en mikrobølgeovn.
Kulturcrew – er i stærk konkurrence med elevrådet. Det kan godt være
lidt irriterende.
Har været til møde med OFE – dannelse og trivsel.
Ønsker sig at skolefesten kommer tilbage.
Toiletter ok.
Har lavet spøgelsesgang i kælderen if. haloween.
Gavin klippede også snoren og holdt tale ved indvielse af Hundslund
bys nye lege- og aktivitetsplads.
4. kl 19.10 – Endelig godkendelse af SBR’s forretningsorden med
fokus på valgprocedure (v. Udvalg) – 30 min – bilag
Drøftelse af SBR’s sammensætning.
Forslag om at bestyrelsen udarbejder faste punkter til dagsorden, f.eks.
trivsel og økonomi.
Hundslund Skole

Bestyrelsen skal have et fast punkt der handler om hvad bestyrelsen
ønsker SBR skal behandle.
I Gylling har man i den gamle bestyrelse lavet et trivselsskriv fra hver
klasse – og så har man behandlet 1-2 klasser på de lokale bestyrelsesmøder.
Anbefaling at begge de forældrevalgte sidder i SBR.
Ændringsforslag til side 6: Der skal udarbejdes referater fra SBR’s møder.
Ændringsforslag til side 7: medvirken til god trivsel blandt både børn og
ansatte og godt forældresamarbejde. (Tilføjelse.)
Vivian skal have endeligt godkendt at vi kan ændre SBR’s sammensætning.
VA skal også tjekke lovgivning i forhold til passus vedr. presserende sager.
Valgprocedure
Bestyrelsen ønsker at valget til SBR foregår ens i de 4 LBO’er.
Forslag om at der laves en workshop – hvor interesserede kan stille op.
Man kan også stille op selvom man ikke kan deltage på workshoppen.
Vi laver en fælles indbydelse – på baggrund af Lindas (fra SBR i Hundslund) forslag.
Det skal være de lokale pædagogiske ledere og bestyrelsens repræsentanter der står for aftenen – i samarbejde med de lokale SBR’er.
Anna, Vivian og JT laver en indbydelse og en drejebog til mødet. Der
skal samtidig skrives om valgprocedure.
Hvis der er flere der stiller op, end der er pladser i SBR, skal der foretages valg.
Det kan foregå ved at dem der ønsker at stille op, aftaler indbyrdes. Der
kan evt. vælges suppleanter.
Der kan også foretages valg på selve aftenen.
Indbydelsen skal gerne ud inden jul.
5. kl 19.40 – Frokostordning – Beslutning for de næste 2 år (undersøg inden mødet hvad holdningen/ønskerne er i de enkelte institutioner) – 15 min
Drøftelse.
Saksild vil gerne fortsætte med deres ordning. Der er ikke ønske om
frokostordning i de andre LBO’er.
Diskussionen burde egentlig løftes op på et mere principielt niveau.
Kunne man sætte prisen på en daginstitutionsplads op og så sørge for
at der var mad inkluderet – lige som det f.eks. sker i Saksild hvor der er
ansat en til at lave maden til børnene.
Er det mon muligt at få ”friplads” på betalingen til mad?
6. kl 20.00 – Inklusionshandleplan – principper for forældreinddragelsen (v. Vivian) – 40 min
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VA orienterede. PowerPointPræsentation eftersendes. Drøftelse.
Der er udarbejdet en analyserapport, der peger på en del problemfelter.
Det har medført at der er nedsat en del arbejdsgrupper der arbejder
med en række indsatsområder.
Nogle af bestyrelsens kommentarer:
Vigtigt at der bliver sat ind tidligt.
Vigtigt at personalet har de nødvendige kompetencer.
Vigtigt at der er de nødvendige ressourcer.
Der skal udarbejdes en inklusionshandleplan. Den skal indeholde
mindst følgende overskrifter:
- mindset
- indsatstrappe
- forældreinddragelse
- tovholder i svære sager
Punktet skal på dagsordenen til næste møde.
Der blev udtrykt ønske om at medarbejderne bliver inddraget i arbejdet.
MED-udvalget inddrages også i arbejdet.
7. kl 20.40 – Nyt fra ledelsen + kort præsentation af årshjul (v. Vivian) – 15 min – bilag
Der er ansat en ny leder i Hou: Karina Hougaard.
VA beklager at hun ikke orienterede bestyrelsen samtidig med forældrene på Hou Skole og Børnehus.
Punktet vedr. årshjul blev udsat.
(Bemærkning fra referenten: der er en skrivefejl i årshjulet. Der hvor der
står december 2019, skulle der stå december 2018!)
8. kl 20.55 – Evt.
Kunne vi få lavet en liste over de principper vi skal have lavet?
Vi aftalte af hvert bestyrelsesmedlem til næste gang undersøger hvilke
principper der eksisterer i de lokale LBO’er. Lad os få et samlet overblik.
Skal vi have flere møder? Eller et længere arbejdsmøde? Eller skal vi
have nedsat nogle arbejdsgrupper? Bestyrelsen giver udtryk for at der
er meget arbejde som vi har svært ved at nå på 2 timer hver anden måned. VA og Anna overvejer.
Punkter til fremtidige møder (der kan laves tilføjelser til listen ved henvendelse til formanden samt under punktet evt.)
- Process for værdiarbejde
- Udarbejdelse af fælles principper
- Inklusionshandleplan
- iPads – Ingeborg vil gerne fortælle om workshop sammen
med Charlotte.
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