Bestyrelsesmøde den 25/8 2022 kl. 19.00
Fraværende

Kristian, Synne og Elsemarie

1.

Underskrift - referat

2.

Budgetopfølgning/status

God økonomi

3.

Madordning i Viben

4.

Fra forældre:
• Overgange mellem SFO og
skole, herunder tilsyn
• Madpakker
• Uformel kontakt til lærerne
• børn med særlige behov
• Infomøde inden skolestart
• Status udskoling

5.

Nedsættelse af arbejdsgrupper

Se oplæg fra Inge, sund ernæringsrigtig kost, økologi der hvor det
giver mening, men der skal vægtes bæredygtighed, skal præsenteres
til forældre til forældremøde (Inge og NJ)
Overgang/SFO: tilsyn: 10 min før og efter timerne har lærerne tilsyn
med eleverne.
Madpakker: mere info kommer til forældremøderne i klasserne.
Uformel kontakt til lærerne: Nogle lærere møder kl. 7, hvor de
forbereder sig til dagens undervisning. Kl. 8.00 er lærerne enten i
skolegården, i klassen eller i forhallen , hvor forældrene har mulighed
for en uformel snak eller at give en besked og lign.
Børn med særlige behov: VNF skal leve op til Thisted kommunes
regler for optag i dagtilbud. Det er en forudsætning for vores tilladelse
til at drive dagtilbud. Dvs, at vores opgave er at rumme alle børn.
På VNF har vi valgt, at vi allerede nu har indført den
”minimumsnormering” som de kommunale institutioner skal leve op
til i 2024. Det betyder, at vi er godt normeret og har en høj andel af
uddannet personale og dermed gode muligheder for at rumme alle
børn i området.
Ordblinde børn: Børnenes læseudvikling følges tæt gennem hele
skoleforløbet med tests to gange årligt. Forældrene orienteres i
forbindelse med skole/hjem-samtalerne om resultatet. Hvis en elev
ikke gennemgår den forventelige udvikling vil vi i 3. eller 4. klasse
indledningsvis lave ”Testbatteriet” ( hvor vi kigger på forskellige
funktioner, hukommelse, visuelle styrker...). Hvis eleven scorer lavt på
specifikke punkter, vil vi lave den nationale ordblindetest.
Friskolerne er en del af det statslige SPSU- system. Der bruges de
samme programmer som i det kommunale tilbud, men med andre
computere. Vejledning af elever og forældre foregå på skolen og ikke
som i det kommunale, der har samlet denne funktion i Koldby. Hvis en
elev er testet ordblind giver dette adgang til f.eks. Nota, it-rygsæk og
andre hjælpemidler. Disse hjælpemidler skal suppleres med
læsetræning både i skolen og hjemme.
Infomøde inden skolestart: I marts 2023 afholder vi et
orienteringsmøde, hvor vi informerer om alle de nye ting der møder
børnene i 0. klasse.
Status udskoling: Den udarbejdede treårs plan for udskoling kan
inddrages på forældremøderne i de ældste klasser.
Planen iværksættes hvis der kan opnås tilstrækkelig tilslutning.
Der arbejdes fortsat på et samarbejde med andre skoler om at skabe
gode faglige og sociale rammer om udskolingsundervisningen (F.eks.
Thy Privatskole,FG, TG og HHE)
Arbejdsgrupper som kører ved siden af bestyrelsens arbejde, vi har et
ønske om mere forældreinddragelse?

Vi skal lave en klar beskrivelse af ,hvad de forskellige holds opgave er,
så vi kan formidle det til forældrene. Det ville være ideelt, hvis alle
forældre er med i mindst en gruppe, men det bliver ikke et krav.
Det kunne være:
Grøn gruppe (dem der laver havearbejde)
Bygningsvedligeholdelse
Legepladsgruppe
Festudvalg
Arbejdsopgaver (med tunger maskiner)
...

6.

Arbejdsfredag/høstfest
16. september

7.

P- forhold

8.

VNFs nyhedsbreve

9.

Evt.

Cykelskur: graves ud (før en arbejdsfredag), sætte planker på, Kristoffer
er tovholder
Parkeringspladsen: rydde op, tunge maskiner!
Udekøkken/bålplads: tovholder en fra børnehaven
Scenen i salen skal fjernes: vinkelsliber, Per er tovholder
Havearbejde: skift blomster ud, klippe ting ned, ...
Madhold: Anni
Diverse småopgaver: f.eks. flytte fryseren, male fodlister...
Udsmykning, bål eller underholdning til børnene, fællessang og kor –
det står skolen for

Ensretning, indkørsel og udkørsel, sætte skilte op
”kiss and ride” - zone
forældrene skal informeres på forældremøder
Deadlines?
Strammer op, max. 1-3 sider
Klasseforældremøde til de store: arealer udenfor til dem, børnene skal
komme med ønsker (Anni snakker med Ditte)
Børnene skal pt. ikke i bad efter idræt, dvs. At de ikke har håndklæder
med. Besked til forældrene når vi igen starter med bad.
Ingen kageliste i børnehaven: Viben laver noget ”fredagslækkert”
Uanmeldt tilsyn i børnehaven: fint tilsyn
Anmeldt tilsyn den 6.9. Louis deltager som forælder.

Næste møde: 29. september

