Astrup den 12 januar 2017
Bestyrelsesmøde
Onsdag den 11. januar kl. 19:00 på Faster Skole
Formøde for forældrevalgte kl. 18:45 – Bemærk nyt tidspunkt
Deltagere: Mie, Anette, Conny, Carina, Ole, Ole, Ann, Birgitte, Mands
og Henny
Afbud: Heidi
Dagsorden + referat fra mødet. Referent: Henny
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Gennemgang af økonomi v. Mads og Henny

3.

Status på børnetal i Mariehønen og et kig på de
forventede børnetal.
Sidste nyt vedr. evt. etablering af
vuggestueafsnit. Drøftelse af bestyrelsens rolle.
V. henny

4.

Status børnetal i skolen + fremtidsudsigter
(mads har du nogle tal?)

Beslutning
Dagsorden godkendt
Dette punkt blev udsat til næste
bestyrelsesmøde, da regnskabet for 2016
ikke er afsluttet.
Henny gennemgik og udleverede
opgørelse over børnetallet indtil 1.8.2019.
Her er vi nede på 21 børnehavebørn. Dog
er der et usikkert antal børnehavebørn,
som først starter efter 1.8.2019. Men
allerede efter 1.18.2017 er der 28
indskrevne børn i Mariehønen. Dette
betyder, at vi kan frigøre et lokale til en
evt. vuggestueafdeling til ca. 8 børn. Jens
Ole Kock har svaret på en henvendelse fra
Henny vedr. etablering af
vuggestueafdeling. Han meddeler, at han
og en person fra RKSK ejendomme
kommer ud og kigger på lokaliteterne i
den nærmeste fremtid og mener at rigets
tilstand er anderledes nu, hvis vi ikke
udover krybberum skal lave tilbygning til
institutionen. Der er 800.000 tilbage i
2017 til etablering og 1 million i 2018. Vi
nedsatte et ad hoc udvalg vedr.
vuggestueetablering: Ole – Mie – Henny
og Niels Pedel. Henny indkalder til møde i
februar.
Børnetallet på skolen følger Mariehønens
op og nedgange. De næste to kommende
0.klasser består af ca. 12 børn og der går
18 børn ud efter ferien. Da der er kun er
tre piger i den kommende 0.klasse, vil der
efter efterårsferien blive sammenkørt
timer med 1.klasse.

‾

Ringkøbing - Skjern
Kommune

www.rksk.dk

5.

Status hjemmeside + annoncering på facebook.
V. Mie og Mads

6.

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

7.

Planlægning – fællesmøde Borris skole og
Kirkeskolen primo. Februar

8.

Plænlægning kommende indskrivningsmøde i 0.
klasse. Bestyrelsens rolle fastlægges

9.

Julefrokost Faster Marie – skal vi lave en
forårs/vinterfest i stedet? V. Ann

10.

Stof til pressen + den gode historie til
forældreintra/sognet rundt/facebook

11.

Meddelelser:
Personale, pæd. råd, ledelsen, formand, andet

12.

Evt.
Punkter til næste møde


Udvalget har holdt møde og kommet med
tekstændringer og farveændringer til
hjemmesiden. Pia får materialet og
arbejder videre med dette!
Mads har fået tilsagn fra RKSK om brug af
jorden bag spejderpladsen. Ole
undersøger prisen og nødvendigheden af,
om der skal tages jordprøver. Der vil blive
indkaldt til stor/orienteringsmøde omkring
Fasters Have i slutningen af februar. Mads
og Henny finder dato. Der vil skulle
nedsættes forskellige udvalg vedr. Fasters
Have. ( klargøring, vedligehold, udvikling,
lærings osv. )
Da det er Kirkeskolen der afholder
fællesmødet den 6.2. er det også dem,
som planlægger aftenen. Bestyrelser fra
de tre skoler deltager i mødet.
Indskrivningsmødet er onsdag den 25.1.
Ole og Ole deltager og tager sig af info fra
bestyrelsen.
Julefrokost bliver fredag den 13. kl. 18.
Mads og Ann tager sig af det praktiske. Vi
bliver 18.
Lige pt. er der ikke noget. Fasters Have
skal have dækning allerede fra
startskuddet- stormødet.
I Mariehønen arbejder vi med temaet:
Kulturelle udtryksformer. Vi laver 2 ugers
temauger på tværs af grupperne om Børn
fra andre kulturer. Både ugler og solsikker
har lavet malerier omkring guldlok og de
tre bjørne (også opført som teater af
solsikkerne) Temaet omkring kulturelle
udtryksformer afsluttes med fælles tur til
Kunstpavillonen i Videbæk.
Skolen har temauger i januar og afslutter
med Kulturel ønskemands festdag for 1-3.
klasse og Troldmanden fra Oz for 4-6.
klasse. Invitation til fyraftensmøde vedr.
attraktioner i Naturens Rige – direkte
tilmelding. DBA mødet med Mads +
Henny, Flemming Nielsen og Orla Ø gik
rigtig godt. Fik anerkendelse for den måde
at arbejde med målene på og vi fik
absolut en grøn score (bedste score ).
Mads har skaffet billetter til DGI
verdensholdet for de ældste skolebørn.
Der var ikke noget
- Integration af udenlandske
familier/børn
- Forberedelse af forårsfest i skolen

