Bestyrelsesmøde d. 12/3 2019.

1. Gennemgang af regnskab for 2018.
Regnskab er godkendt, og bliver fremlagt til generalforsamling.

2. Endelig beslutning om sukkerpolitik.
Elevrådsformanden er inviteret med til mødet og fremlægger forslag til, hvordan skolen kan blive
sundere i hverdagen. Elevrådsformanden kommer med forslag til, hvordan boden kan servere sundere
alternativer til fx juice, pølsehorn og ostebrød, elevrådet arbejder videre med dette.
Fremover vil der ikke være kageordning i klasserne, men snackordning, hvor man fx kan have frugt,
grønt, grovboller eller andet sundt med.
Ved særlige lejligheder fx lejrskole, jul, fastelavn osv. sørger skolen/børnehuset for serveringen, man
medbringer ikke dette hjemmefra, med mindre der er en aftale herom. Ved fødselsdage i skole eller
børnehave må barnet/forældrene selv beslutte hvad der medbringes, vi opfordrer dog til, at man som
forældre er bevidst om hvilke mængde af fx slik og kage, man sender med barnet.
Vi opfordrer til, at alle har sund og varieret kost med i deres frugtposer og madpakker, samt at alle har
madpakke med, da kosten er vigtig for børnenes trivsel og læring.
I vuggestuen er der fortsat nul sukkerpolitik jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Hvis ovenstående beslutninger ikke respekteres forbeholder personalet sig retten til at kontakte
hjemmet.
Mette fremlægger sukkerpolitik på generalforsamlingen, og kommer med forslag til forældrene om,
hvad deres børn kan medbring til snackordningen, samt sunde alternativer til frugtpose og madpakker.

3. Update.
Inge: God skolefest. Jannie Gamst er ansat, og skal undervise i matematik i 2-3 klasse samt være
støttelære i 9 klasse. Der øves til gymnastikopvisning d. 23 marts, hvor alle elever skal deltage.
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Problemer med at indsamle elevernes mobiltelefoner, da ikke alle elever har, ville aflevere deres
mobiler, reglerne er nu strammet op, og hvis elever opdages med telefon, bliver denne opbevaret hos
Inge og kan afhentes af forældrene på kontoret.
Planlægning af lejrskole til Thy er i gang.
Børnehuset arbejder allerede med TOPI, som er et redskab til at opspore trivselsproblemer i tidlig fase
hos børn, lærerne på skolen er også interesseret i at benytte TOPI, og forsøger at få undervisning i
dette udefra.
Update kommer fremafrettet på skrift, og det forventes at bestyrelsen har læst denne inden mødet.

4. Status i børnehuset
Der er slået to faste stillinger op på 30 timer. Der er ansøgningsfrist d. 22 marts, og samtaler i uge 13.
Karen Mette, Inge, Tina og 2 medarbejderrepræsentanter planlægger ansættelsesprocedure, samt
afholder samtaler.

5. Planlægning af generalforsamling.
Støtteforeningen ønsker, at afholde deres generalforsamling ført. Vi sender en officiel indkaldelse ud
senest 14 dage inden generalforsamling, Anne sender denne til Inge, som ligger den på intra. Tilmelding
til spisning til Mette Hald. Mad koster 20 kr. Stine, medarbejder fra børnehuset og Dorte Passer
børnene, mens der er generalforsamling. Hallen er booket. Erik sætter borde op. Anne og Mette laver
mad, og forsøger at få hjælp fra frivillige.

6. Maja har følgende punkter.
-

Legeplads; der bliver ekstra arbejdsdag d. 25-26. maj, så børnehusets legeplads kan blive færdig.
Maja fortsætter i legepladsudvalget.

-

Brian vil gerne lave en film ang. Blære, men har brug for små filmklip, disse kan sendes til ham over
Messenger.

-

Støtteforeningens folder skal ud sammen med de andre foreningers foldere, så alle har mulighed
for at tegne medlemskab af støtteforeningen.
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-

Generalforsamling for multicenteret d. 2/4, hvor Maja deltager.

7. Eventuelt.
Ekstraordinært møde ang. PR d. 21/3 kl. 18:30.
Generalforsamling d. 9/4.Vi konstituere os efter generelforsamlingen.
Der er lavet et vedligeholdelsesudvalg som består af Christian, Inge, Karen Mette og Erik, og evt. en
forælder.
Fremover bliver der ikke læst referat til bestyrelsesmøderne, der følges dog op på at de enkelte har fået
løst deres opgaver.

To do:
Anne: Indkaldelse til generalforsamling.
Mette: Oplæg om sukkerpolitik til generalforsamling.
Per: Sende dagsorden for generalforsamling til Anne.
Maja: Indkaldelse til ekstra arbejdsdag i maj.
Tina, Inge, Karen Mette: Ansættelse af nyt personale i Børnehuset.
Inge: Ligge indkaldelse til generalforsamling på intra.
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