
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  d.	  18.03.14.	  
Bestyrelsen	  har	  afholdt	  møde	  og	  var	  omkring	  følgende	  ting:	  

• På	  skolen	  er	  undervisningsassistent,	  Helle,	  i	  et	  forløb	  på	  13	  uger	  i	  0.-‐1.kl.	  fuld	  tid.	  	  
Karstens	  (pedel)	  virksomhedspraktik	  er	  forlænget	  til	  juni.	  
Der	  er	  afholdt	  skole/hjem	  samtaler	  på	  skolen	  med	  generelt	  positive	  snakke.	  
Der	  er	  afholdt	  fælles	  ledermøde	  med	  friskolerne	  –	  Uhre,	  Klovborg	  og	  Thorlund.	  
Der	  er	  på	  skolen	  pt.	  fokus	  på	  det	  verbale	  sprogbrug,	  men	  det	  er	  vigtig	  også	  at	  sætte	  ind	  
overfor	  det	  nonverbale	  –	  hvordan	  er	  adfærden	  overfor	  hinanden	  og	  hvad	  signalerer	  man	  
med	  kroppen?	  
Der	  er	  indkøbt	  10	  IPads	  til	  skolen	  og	  3	  Tablets	  til	  Børnehuset.	  
	  

• I	  Børnehuset	  er	  der	  pt.	  27	  børnehavebørn	  og	  27	  SFO-‐børn.	  
Jeanette	  har	  afsluttet	  sin	  virksomhedspraktik	  i	  Børnehuset.	  Pædagogmedhjælper,	  Lise,	  
startede	  1.	  marts.	  Hun	  er	  ansat	  på	  15t.	  i	  Børnehuset	  frem	  til	  juni.	  
Børnehaven	  arbejder	  videre	  med	  deres	  kulturprojekt	  om	  forskellige	  lande.	  
Der	  er	  tilmeldt	  20	  børn	  i	  dagene	  før	  påske.	  
Der	  skal	  være	  samtaler	  omk.	  førskolebørnene,	  hvor	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  Hjernen	  og	  
Hjertets	  Børneprofil	  som	  dialogredskab	  og	  en	  sprogscreening.	  
Der	  er	  fælles	  sommerferiepasning	  i	  Gludsted	  i	  uge	  29	  og	  i	  Thorlund	  i	  uge	  31.	  I	  den	  
forbindelse	  er	  der	  planlagt	  besøgsdag	  i	  Thorlund	  i	  juni.	  
Der	  arbejdes	  på	  udarbejdelse	  af	  en	  folder	  omk.	  Børnehuset	  til	  nye	  forældre.	  	  
Børnehuset	  havde	  den	  18.03.14	  et	  års	  jubilæum,	  TILLYKKE.	  
	  

• Der	  tages	  en	  pause	  med	  gulvbelægningen	  i	  de	  resterende	  lokaler	  på	  skolen.	  Det	  påtænkes	  
færdiggjort	  i	  sommerferien.	  	  
VIGTIGT	  –	  husk	  på	  rengøringsdagene,	  at	  den	  nye	  gulvbelægning	  kun	  må	  vaskes	  i	  den	  dertil	  
indkøbte	  specialsæbe,	  som	  hedder	  Monell.	  
	  

• Ang.	  jordvarme,	  så	  mangler	  der	  lige,	  at	  få	  de	  sidste	  endelige	  afslutninger	  færdig,	  men	  det	  
skulle	  der	  være	  folk	  der	  har	  styr	  på.	  
	  

• Der	  er	  nedsat	  en	  arbejdsgruppe,	  som	  arbejder	  med	  udvidelse	  af	  børnehusets	  legeplads.	  
Der	  er	  pt.	  nogle	  ideer	  til	  legepladsens	  størrelse,	  placering,	  hegning	  og	  hvad	  den	  skal	  
indeholde	  og	  der	  arbejdes	  videre.	  Det	  færdige	  resultat	  skulle	  gerne	  stå	  inden	  
sommerferien.	  
	  

• Fremlæggelse	  af	  de	  vigtigste	  punkter	  ved	  den	  nye	  skolereform.	  Et	  udspil,	  som	  Kim	  har	  
udarbejdet,	  for	  skoleåret	  2014/2015.	  
	  

• Arrangementer:	  	   Info	  om	  ny	  skolereform	  d.	  03.04.14	  kl.	  19.00	  i	  gymnastiksalen.	  	  
Generalforsamling	  d.23.04.14	  kl.	  18.30	  i	  Sognegaarden.	  	  
Skolens	  10års	  jubilæum	  den	  30.	  august	  2014.	  Sæt	  x	  i	  kalenderen.	  
	  

Med	  venlig	  hilsen	  Bestyrelsen.	  
	  


