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BESTYRELSESMØDE
kl. 19.00 på Genner Univers

AFBUD:
Anine kommer mellem 19.30 og 20.

DAGSORDEN

REFERAT

Pkt. 1. Elevrådet

Ad pkt. 1.: Elevrådet har stået for
opvarmning og præmieuddeling til
motionsløbet. Elevrådet planlægger
noget til juleklippedagen – og vil i
stedet for slik uddele mandariner og
pebernødder.
Unicef sponsorløb– løb op til påske
samler ind – går til Unicefs
skolearbejde.
Ol løb i foråret.
Har været til fælleselevrådsmøde –
indsats for fælleselevrådet har
elevers arbejds/undervisningsmiljø.
Eleverådet vil gerne lave en film om
det gode Genner Univers.

Pkt. 2. Orientering fra universet.

Ad pkt. 2.: Småbørn/børnehaven:
Efterårs og Halloween temaer. Nyt
barn i småbørn 1. nov og en i
børnehaven 18. nov. Der arbejdes
med sprogarbejdet igen.
Der arbejdes på byggetilladelse til
det nye småbørnsrum.
Der er samtaler til pædagogstilling.
Der er 90 ansøgere og inviteres 5 til

samtale.
Motionsløb før ferien var en våd
affære. Eleverne kæmpede sig flot
igennem trods vejret. Der var en del
forældre, der løb med.
Der bliver udsendt indkaldelser til
samtaler.
Møde i dialogforum – Anine , Up og
MN deltager.
Der er søgt teatermidler fra Kultur og
Fritid.
Aula – er kommet ok i gang her på
førstedagen. Vi arbejder med,
hvordan vi laver ugeplaner. UP og AJ
havde lavet prøve ugeplaner i
Meebook så vi til mødet kunne kigge
på, hvordan det viser sig for forældre
i Aula. De viste sig, at alle ikke kunne
få bjælken med ugeplanen frem. Vi
undersøger, hvad det kan skyldes.
Pkt. 3. Strategier –
Ad pkt. 3.:
forandringsmodeller/virksomhedsaftaler MN gennemgik procedure vedr.
virksomhedsaftaler og tankerne for
indsatsområder for 2020 for både
dagtilbudsdelen og skoledelen.
Merete laver udkast og det kommer
på bestyrelsesmødet i november/dec.
Pkt. 4. Sundhedspolitik, forældreråd
godkendelse.

Ad pkt. 4.:
Sundhedspolitik godkendt med en
enkelt tilføjelses om, hvem der
rengør køleskabe.
Principper for forældreråd godkendt.

Pkt. 5. Værdiregelsæt

Ad pkt. 5.: Bestyrelsen arbejdede
med universets værdiregelsæt ud fra
konkrete hverdags

situationer/oplevelser/aktiviteter, der
er gode, værdsatte, værdifulde mm.
Der arbejdes videre med
værdiregelsættet.
Pkt. 6. Evt.

Ad pkt. 6.:
Dialog om tidlige tider til
forældresamtaler, sundhedsplejerske.
Spørgsmål vedr. betalt buskort
fremadrettet.
Merete Neuschild/Anine Kirk
Todsen

