Astrup den 3. marts 2017
Bestyrelsesmøde
Den 8. marts kl. 19:00 på Faster Skole
Formøde for forældrevalgte kl. 18:45 – Bemærk nyt tidspunkt
Deltagere: Ole, Ole, Heidi, Anette, Carina, Conny, Jannik, Mads og
Henny
Afbud: Mie
Dagsorden til mødet:
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Ny i bestyrelsen – Velkommen til Jannik

3.

Gennemgang af økonomi/budget v. Mads og
Henny

4.

Sidste nyt vedr. Fasters Have + kommende
opgaver i projektet v. Mads

Beslutning
Dagsorden godkendt
Heidi bød Jannik velkommen som nyt
medlem i bestyrelsen
Budget/økonomi blev gennemgået. Det
ser godt ud over hele linien – der er et fint
overskud som overføres til 2017 som er
godt at have som buffer (nedgang i
børnetal – sygdom osv.) Det er dog
usikkert om noget af overførslen fra 2016
bliver taget centralt, idet der her er et
underskud på 2,5 millioner, som skal
findes et sted. Anne Mette stopper 30.4.
Der ansættes ikke en ny medhjælper nu
pga. usikkerhed omkring
børnetal/vuggestue. Nogle af Anne Mettes
timer bliver dækket ind af Susanne som
går på fuld tid i 3 måneder og der bruges
løse vikarer til at dække nogle af Anne
Mettes timer også. Mads orientere om
forslag omkring pedel klynger. Heidi
kontakter Kristian Ahle.
Info og opstart af Fasters Have bliver
sammen med Faster Maries årsmøde
tirsdag den 25.4. kl. 19. Mie laver
invitation til denne aften. Mads har lavet
oplæg til denne aften, som er det første
punkt. Herefter Årsberetning ved Heidi og
sidst årsberetning og valg til Faster Marie.
Ole forbereder jorden til dyrkning. Forslag
om hæk omkring haven, som børnene
kunne være med til at plante evt. Der er
lavet jordprøver og disse var ok.
De medarbejdere der er interesserede
deltager også denne aften. Ellers bliver
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5.

Sundhedsuge uge 17 – Planlægning. OBS
kombination med integration. (nedsætte team)

6.

Integration af udenlandske familier –
samarbejde med Aktiv Faster
Status Vuggestue + next step v. Henny

7.

8.
9.

Status hjemmeside + annoncering på facebook.
V. Mie og Mads
Evaluering af møde m. Kirkeskolen og Borris
skole

10.

Planlægning – forårsfest d. 6. april

11.

Plænlægning – Årsmøde d. 25 april

12.

Kommende møder:
Folkeskolernes Samråd Møde i marts.
Møde vedr. kommende skolestruktur 30. marts.
Skole og Forældre møde 1. april

der senere en fælles aften for alle
medarbejdere i helheden.
Drøftelse af at arrangere en fælles
sundhedsdag med fælles spisning. Men da
dette falder i samme uge som årsmødet
undersøger Heidi om vi trækker os af
arrangementet. Mariehønen laver fysiske
aktiviteter hver dag i sundhedsugen.
Gruppen arbejder videre med
integrationen.
Henny orienterede om de forskellige
forslag til etablering af vuggestue:
Firkløverstuen eller Uglegruppen. Der er
dog ikke besluttet noget endnu, da der
kun er 800.000 kr. tilbage i 2017 til
etablering og der er ud over os, Højmark
og Troldhede, som er godkendt af
byrådet. Henny kontakter Jens Ole Koch
for at høre, hvor langt kommunen er i
beslutningsprocessen. Det er vigtigt for
os, at det liver her, da børnetallet pr.
1.8.2017 er på 28 børn. Pr. 1.8. 2018 er
børnetallet faldet til 21 børn.
Argumenterne for at få forældre til at
vælge vuggestue er:
Det er altid de samme voksne – der bliver
aldrig tale om gæstedagpleje eller ingen
pasning pga. sygdom.
Det er pædagogisk personale og dermed
større fokus på læring
Vi letter overgangen til børnehaven, når
børnene er vant til at komme i
børnehaven og bliver kendt med de
voksne i børnehaven.
Ole orienterede om ideen fra ”vugge til
grav…..”som vi på sigt sagtens kunne
tilslutte os.
Mads og Mie arbejder videre for at
optimere siden osv.
Man var enige om, at tiden godt kunne
være brugt bedre….. Ellers ikke den
dybere evaluering
Festen bliver ”Filmfestival” med den røde
løber. Børnene producerer film optil. Der
vil være fælles spisning af en slags.
Dette punkt blev slået sammen med punkt
4.
Heidi orienterede om kommende møder.

13.
14.

15.

Stof til pressen + den gode historie til
forældreintra/sognet rundt/facebook
Meddelelser:
Personale, pæd. råd, ledelsen, formand, andet

Evt.

Punkter til næste møde

Referent: Henny

Mads sørger for stof omkring Filmgallaen
til pressen og facebook.
De kreative fag på skolen har fået
opblomstring. 5.6. klasse på besøg i
Borris. Personale toiletter på skolen malet
og istandsat. Forespørgsel fra Rækker
Mølle Skole om deltagelse i ”Drop
Mobning” projekt…. Positive overfor dette.
Der arrangeres familiedage/aften med
idrætsforeningen og Mariehønen i foråret
og tidlig efterår. Henny mødes med dem
torsdag…
Drøftelse af formålet med udlevering af
badger Det har en positiv indvirkning på
børnene/forældrene.

