Fællesbestyrelsesmøde på Kildebakkeskolen
Onsdag d. 17. maj 2018, kl. 19.00

Fraværende:
Louise Pedersen

Dagsorden:

1. Fagfordeling

Gennemgang - godkendt.

2. Principper for USU

Godkendt.

3. Forældremøde i børnehaven
- valg til bestyrelse

Forældremøde d. 29/5, kl. 18.30-20.30.
Forældrene kommer i workshops, hvorefter de
mødes på stuerne, for drøftelse af hverdagen
samt valg til bestyrelsen

4. Introduktion til første gangs forældre inden start
i hhv. børnehave og skole

På skoledelen holder vi et møde for førstegangsforældre i løbet af januar/februar. Vi tager
punktet op mht. børnehavebørnene på næste
møde.

5. Nyt fra skolen

Mange klasser ude af huset:
4.+5. klasse til atletikdag
4. kl. til Lindholmlejren
6.kl. på lejr til Sønderborg
Der bruges en del tid på næste års planlægning

6. Nyt fra dagtilbuddet

Bedsteforældrekaffe d. 8/6.
God tur til Ørre Naturskole.
Rigtig god forældrekaffe i fritidshjemmet med
Ninja Warrior Kildebakken.
God udedag i fritidshjemmet.
Eventyrhulen og førskolebørnene taget til ”Grøn
inspirationsdag”.
Førskolebørnene tager til 1-1-2 dag.

Gennemgang af kvalitetsrapport

7. Siden sidst
a) Formand og næstformand
b) Samrådene
- skole
-

dagtilbud

Generelt er bestyrelsen tilfreds med niveauet i
kvalitetsrapporten. Uoverensstemmelsen mellem
svarene fra forældre og medarbejdere kan handle
om kommunikation samt dokumentation til
forældrene, hvordan vi arbejder - hvordan
børnene bruger lokalerne/rummene.
Det er svært at genkende de spørgsmål
forældrene svarer på og de svar, vi ser i
rapporten, som derved kommer til at fremstå
meget grovkornet.

Intet.
Deltaget i samrådsmøderne.
Input til en ny børne- ungepolitik
HER(ning) skaber vi venskaber
Forældre er eksperter i deres egne børn
Stærke dagtilbud:
- skæve arbejdstider
- deltidspladser
- tilskud til at passe egne børn

- styrket indflydelse i forældrebestyrelser
- bedre sammenhæng i kommunernes indsats
0-6 år
- bedre overgange.
8. Planlægning af konstitueringsmødet/
næste bestyrelsesmøde

Vi mødes kl. 18.00-18.45 i den nye bestyrelse.
De ”gamle” bestyrelsesmedlemmer møder ind
kl. 18.45 - hvor vi spiser sammen.
Kl. 19.30 starter det ordinære bestyrelsesmøde.

9. Punkter til næste møde

Introduktion for førstegangsforældre i
børnehaven.

10. Eventuelt

Drøftelse af overgang til Vildbjerg Skole.

