Referat fra bestyrelsesmødet
den 6. okt. 2021

Betina Kristensen

Kære alle sammen.
Bestyrelsen for Aale Hjortsvang Børneby har afholdt bestyrelsesmøde d. 6. okt.
Vores skoleleder, Frank, skal opereres d. 19. okt. og efterfølgende genoptrænes. Frank forventer at være
tilbage igen til dec., hvis alt går efter planen.
Der er blevet taget afsked med Betina. Det var en god dag, hvor Betina fik sagt farvel til børn og
forældre.
Der er en enkelt rettelse til referatet fra bestyrelsesmødet d. 15. sept. - det er hele Børnebyen, der har haft
besøg af arbejdstilsynet og ikke kun USFO, som det fremgår i referat fra 15. sept.
På mødet blev bl.a. følgende punkter behandlet:
Nyt fra elevrådet
På mødet fremkom der flg. forslag til elevrådets arbejdsområder i dette skoleår, hvor Kristian blev valgt
som formand:
- Logoer på T-shirts.
- Kostpolitikken.
- Ønske om at hallen er åben i frikvarteret og indeordning fra 14:00 -14:15.
- Der ønskes en madordning igen.
- Der ønskes en klokke ved den grønne plads
- Ønsker at forbud mod tyggegummi genovervejes og bliver tydeligere.
Nyt fra USFO
Der har været afholdt arbejds-fredag med stor succes. Ca. 20 forældre arbejdede hårdt på USFO `ens
udeområde; bl.a. blev sandkassen tilført en masse nyt sand. Dagen blev afsluttet med grillpølser.
Ann er startet som leder, hvilket betyder, at der mangler en pædagog "på gulvet".
Der er en god personalesammensætning. Der fungerer i et mix af "gammelt og nyt".
Der er pt. 47 børn i børnehaven og 35 i SFO.
Madordning
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus har en madordning (skolemadpakken.dk), hvor forældre bestiller via
en app (Kanpla). Maden leveres på skolen; menukortet kan tilrettes; priserne er rimelige og kvaliteten er
god;
jvf. opslag på Aula.
Madordningen starter efter efterårsferien.
Børnebyens politikker
Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog
Side 1

Der arbejdes løbende med Børnebyens politikker; på dette møde blev der kigget nærmere på:
- Politik for Børnehave/SFO-hjem samarbejdet.
det blev besluttet at tidligere folder udgår, og erstattes af politikken.
- Politik for Skole-hjem samarbejdet
revideres og sættes ind i samme skabelon som ovenstående
- Politik for trivsel
er ajour, men der mangler en for børnehaven
I forlængelse af punktet "Børnebyens politikker" blev det besluttet at vedhæfte "Kostpolitikken" til dette
referat.
Meddelelser:
Der er ny plan for legepladsprojektet. Det ønskes godkendt i bestyrelsen, før det sendes til kommunen
for endelig godkendelse.
Der ønskes inkorporeret gynger i projektet. Gerne så der kan gynges mod hinanden. Kan etableres på ”det
grønne område” mod vejen. Gerne flere steder.
Belægningen skal gerne indeholde undervisningsmateriale i form af bogstaver og tal samt matrix.
Godkendt af bestyrelsen med ændringer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Aale Hjortsvang Børneby v/ Vibeke Skovsbøl
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