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Nyt fra børnehaven







Personale, herunder ansættelsesprocedurer.
Tina, Jan, Ina udgør sammen med skoleleder
ansættelsesudvalget.
Nye elever – der har været både afgang og
tilgang af elever.
Døgnbrænder – Der er skrevet kontrakt med
Dansk Røde Kors. De kommer og gennemfører
rollespillet – Unge på flugt. Spillet varer 24 timer
fra den 15.-16. oktober. Der bliver forlagt
undervisning hvilket betyder at undervisningen
flyttes fra almindelige dage til nævnte dage.
Kursus for nye skolebestyrelsesmedlemmer –
Kursus afholdes for nye skolebestyrelsesmedlemmer den 8. september fra kl. 19.0021.30 i administrationsbygningen, lokale
Fjorden, her i Aalestrup.
Organisering af forældremøder tages op inden
forårets møder afvikles.
Uddannelsesaften – mødepligt med forlagt
undervisning.
Der er indskrevet omkring 19 børn. Men der
kommer løbende optag i de kommende
måneder.
Mette Jacobsen er tilbage som pædagog, efter
hun har fungeret som 0.klassesleder i sidste
skoleår.
Hele personalegruppen i LBO samarbejder om at
dække opgaver i både skole, SFO, børnehaven.
Hegn med sætte hegn omkring børnehaven er
afsluttet.
Den kommende projektperiode i børnehaven har
temaet natur. 4 grupper i uge af gangen.
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Nyt fra formanden
Fordeling af bestyrelsesrepræsentanter til
forældremøder
0. Trine
1. Stine
2. Merete
3. Kirsten
4. Anni
5. Tina
6. Tinne
7. Tina
8. Tina
9. Jan
2016- Forældreundervisningsdag Den årlige forældreundervisningsdag er planlagt til
25
den 11. november 2016
Skal dagen gennemføres?
Skal denne dato fastholdes?

2016- Økonomistatus
26
2016- Skolebuskørsel
27

2016
28

2016
29

Det blev besluttet at gennemføre dagen. Den
afholdes i foråret fredag den 17. marts 2017
Det skal indskærpes at der er mødepligt.
LBO og skole – budgetopfølgning gennemgået
Via skolebestyrelsen vil jeg gerne rejse en sag, om
hvordan vi driver skolebuskørsel i Vesthimmerland
og hvilke mulige konsekvenser det kunne have for
udsatte børn. Tina, Stine og Søren forfatter og
sender et brev til skoleudvalget.

Mødekalender

v/ formand for skolebestyrelsen. –
19/9, 31/10, 28/11, 9/1-2017, 06/02, 06/03, 03/04, 15/05,
12/06. Næste møde afholdes på Vilstedvej – biblioteket.

Fremtidige punkter

Alkohol til forældrearrangementer

Evt.

Kommende møder19/9, 31/10, 28/11, 9/1-2017, 06/02, 06/03, 03/04, 15/05, 12/06

Referent - Søren

