Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde
Onsdag d. 21. august fra kl.17.00 - 19.30
OBS: mødet er rykket fra tirsdag til onsdag d. 21. august grundet ansættelsessamtaler d. 20.
august
Sted: Kolonihaven Søparken 20, Sverrigsvej
Til stede:
Referent: Jeanne Andersen
Emne
Velkomst
1.

Form

Hvem
Dorthe

Referat

Bilag

Jeanne

Nyt fra Formanden

Referat:
2.

Orientering
1. Budget 2019
2. Arbejdsmiljø: tiltag i efteråret

Dorthe

Bilag: stillingsopslaget
Vedr. ass. Leder

Orientering/
Dialog

3. Ansættelser af pædagogisk personale
og ass. Leder
 Orientering omkring
ansættelsesproceduren
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Forældrebestyrelsens deltagelse i
ansættelsesudvalget vedr. ansættelse
af ass. Leder i Midtbyen

4. Renovering og ombygning af Østre
Alle 5

5. Feriepasning
 Orientering omkring fremmøde i
feriepasningen i 2019
 Juleferie fredag d. 27. mandag d.30.
og tirsdag d. 31. december –
Lindvigsvej / Søndermark
 Lukkedage i 2020 grundlovsdag
 Dagen efter kr. himmelfartdag – hvis
der er behov for pasningen tilbydes
feriepasning i Børnehuset Østre Alle
 Næste år ligger sommerferien i
ugerne 29, 30 og 31 – feriepasning
på Langelinie
6. Opslagstavlerne i div. huse
 Hvordan benyttes opslagstavlerne –
Hvilke informationer kan hænge på
tavlerne
7. Udfordringer på Langelinies udearealer
 Hærværk på legepladsen
 Mangel på toiletfaciliteter på
Strandparken – konsekvenser af dette
 Aflåsning af legepladsen har ikke haft
den store effekt
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Overvejelser om overvågning af
udearealerne

8. Ændringer i Årshjulet. Mødet i april er
torsdag d. 23. april
9. Orientering
 Hjemmesiden
 Forældretilfredshedsundersøgels
en
 Forældrebestyrelsesaften for nye
bestyrelsesmedlemmer
d.11.september kl.19.00
 Institutionsforum for formand eller
næstformand d. 6. november på
Rådhuset fra kl. 19.00 – 21.15

10. Konference omkring Skoleområdet
fredag d. 6. september 2019


Hvor mange fra bestyrelsen har
tilmeldt sig?



Skal vi aftale, at vi mødes ved
opstarten af konferencen?
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Hvordan ser fremtidens samfund ud? Hvilke krav stiller
det til skoleområdet? Og hvordan skaber vi et
skolevæsen, der er gearet til fremtidens krav?
Det skal vi finde svaret på fredag den 6. september hvor vi inviterer 900 gæster til at drøfte
fremtidens folkeskole. Og vi har brug for din hjælp. Det bliver ikke (endnu) en konference, hvor
du skal sidde og lytte. Nej. Vi trækker i arbejdstøjet. Finder laboratoriekitlerne frem. Og tænker
de store udviklingstanker.
Sammen med dig vil vi nemlig gerne sætte de tanker i gang, der skal sikre, at vi også i
fremtiden har en af verdens bedste folkeskoler, der gør vores børn og unge klar til fremtiden,
sikrer arbejdskraft til vores virksomheder og skaber unge, der er klar til at matche de behov og
udfordringer, vores samfund går i møde.

På konferencen inviterer vi selvfølgelig nogle af landets fremmeste forskningseksperter på
området, der giver deres bud på, hvad fremtidens folkeskole skal kunne.
Og så inviterer vi også dig, der hver dag arbejder med folkeskolen, er elev i folkeskolen eller
samarbejder med folkeskolen. Hvis du laver politik på folkeskoleområdet eller er en af de mange
virksomheder, der på sigt aftager elever fra vores folkeskole, er du også mere end velkommen.
For vi kan simpelthen ikke undvære netop dine input.
Dagen bliver et spændende mix af faglige oplæg, fremtidslaboratorier, debatsaloner og noget, vi
har valgt at kalde celledeling. Vi holder nemlig arrangementet på det gamle fængsel i Horsens.
Og her har vi tidligere erfaret, at der opstår noget helt magisk, når den helt rigtige gruppe
mødes i en gammel fængselscelle for at udvikle ideer.
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Vi sørger for fængslende rammer, kreative indspark, faglige input, hemmelige spændende
gæster og selvfølgelig brændstof til hjernen. Alt, du skal tage med, er din skarpe hjerne, dine
gode ideer og din debat- og diskussionslyst.
Vi håber, du vil være med til at udvikle fremtidens folkeskole sammen med os.

Udover dig selv er du velkommen til at invitere din(e)
assisterende leder(e) og forældrebestyrelse inkl.
medarbejderrepræsentanter med til Folkeskoledagen.
For nemhedens skyld anbefaler vi, at I er én om at tilmelde jer alle. Det gør I på
folkeskoledagen.horsens.dk. Vær opmærksom på, at hver deltager skal tilmeldes individuelt.
Vi ses.

Referat
3.

Debat/dialog


Fotografering af bestyrelsen til
DayCare og den nye hjemmeside
(jeg kan tage mit kamera med)



Fotografering af børnene i
institutionerne ligesom sidste år
(tage kontakt til fotograf)

Mirna
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Dorthe

4.



5.

Institutionsforum

Fælles forældrearbejdsdag i de
forskellige huse – er det noget der
skal arbejdes videre med

Carsten

Orientering

Anna

Referat:

6.
Referat
7.

Evt
Referat:
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8.

EVT
Referat
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