Astrup den 30. november 2016
Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 6. december kl. 19:00 på Faster Skole
Formøde for forældrevalgte kl. 18:30
Deltagere: Heidi, Ole, Carina, Conny, Anette, Mie, Ann, Birgitte, Mands
og Henny
Afbud: Ole Christensen
Dagsorden til mødet:
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Gennemgang af økonomi v. Mads og Henny

3.

Gennemgang af DBA (Dialog Baseret
Aftalestyring) v. Mads og Henny (Mads
rundsender DBA inden mødet)

4.
5.

Bestyrelsens Mål og Fokus: Definering af
indsatsområder/handlingsplaner. Arbejde i
grupper
 Trivsel (Carina, Heidi, Birgitte)
 Nye Børn/PR (Ole C, Mads, Mie, Ann)
 Samarbejde (Conny, Henny, Anette, Ole
O)
Opprioritering af skoleområdet – hvad vil vi
bruge midlerne til.
Bestyrelsens Mål og Fokus – hvilke opgaver
sætter vi i gang. Materiale fra sidste møde er
vedhæftet. Ved alle.

Beslutning
Dagsorden godkendt
Økonomien på alle enheder blev
gennemgået. Der er også i år overskud
alle steder. Især godt med en buffer i
Mariehønen, da vi går ned i børnetal pr.
1.8.2017
DBA `en blev gennemgået og der var
positiv feedback fra bestyrelsen.

Mads laver et udkast til, hvad de 99.000
kr. kunne bruges til. Især Fasters Have
kan der bruges midler på.
Kommentarer til det skriftlige materiale
som er blevet omdelt:
Trivsel: Det er vigtigt at fortælle den gode
historie. Der bliver bedsteforældredag i
skolen i 2017. Der bliver skrevet i pressen
om ”Alletiders historie”.
Nye børn: Børn og medansvar, Der bliver
arbejdet med medansvar i elevrådet,
Drøftelse af fleksible arbejdstider i relation
til skolereformen + drøftelse af frivillighed
i helheden. Fasters Have bliver
opprioriteret. Drøftelse af en evt.
hjemmeside til Fasters Have. Skolens
hjemmeside opdateres inden
indskrivningen. (Heidi – Mads – og Mie )

‾
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6.
7.

Planlægning kommende møder
- Julefrokost Faster Marie
- Øvrige møder
Stof til pressen

8.

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

9.

Evt.

Punkter til næste møde

Referent: Henny Mikkelsen

Samarbejde: Forslag om at oprette en
idebank over hvad frivillige kan bruges til i
skole og børnehaven. (Conny og Henny)
Fælles info møde om Fasters have for alle
medarbejdere i det nye år og
efterfølgende for alle i sognet.
Ann og Mads planlægger julefrokosten for
Faster Marie og sender invitationen ud.
Der kommer journalist og fotograf til
”Alletiders historie” fredag den 9.12. ( PS:
Blev bragt den i dagbladet lørdag den
10.12.)
Jannik = ny pædagog er kommet godt i
gang. Meget kompetent medarbejder. God
ansættelsesproces, hvor
ansættelsesudvalget var enige om
ansættelsen. God julestemning i
Mariehønen og gode juleaktiviteter. Heidi
har været til folkeskolens samrådsmøde.
Også her var det revitaliserende børn og
unge syn på dagsordenen. Kan bruges til
forældremøder i 2017, evt. med dialogkort
som bliver produceret……
Ole havde ønske om at starte med
formøde ½ time senere. Der var
forskellige muligheder oppe at vende mht.
formødet – Om det var nødvendigt hver
gang? Og om det evt. kunne være efter
det ordinære bestyrelsesmøde? Der tages
beslutning om det på næste møde.

