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Naturskolebestyrelsen
Mødedato:
Mødeværelse:
Starttidspunkt:
Deltagende:

Onsdag den 21. marts 2018
Naturskolen Nørskovgård
16.00
Sluttidspunkt:

18.00

Lasse B. Jensen, Inge Gillesberg, Anne M. Andersen, Lone S. Dreyer,
Bent V. Rønne, Tom G. Knudsen, Troels Lund, Jørn Hansen

Fraværende:
Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Konstituering af bestyrelsen
Med valg af henholdsvis formand og næstformand

Punkt 1:

Punkt 2:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 2:
Godkendt.

Punkt 3:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen, andre.

Punkt 3:
Konflikten påvirker bookingen af naturskolen. Naturstyrelsens Jens
Jakob er fritaget for konflikt af hensyn til arbejdet med levende dyr.
Naturstyrelsen skal gennem en større strukturændring med
besparelser, udliciteringer, virksomhedsoverdragelse mv. Uklarhed
om hvad det får af betydning for Naturstyrelsens bygningsmasse.

Punkt 4:
Økonomi
Bilag udsendes med endelig dagsorden

Punkt 4:
Taget til efterretning.

Punkt 5:
Almen orientering om Naturskolens virke i forhold til
ny bestyrelse.
Orientering ved Troels samt øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 5:
Aktiviteter rundt i hele kommunens vandhuller, søer, kyster og andre
naturlokaliteter. Mobiliteten hjælpes godt på vej af naturskolens egen
varevogn, Tingevejens gode pladsforhold til betydelig grejbank, samt
det at eleverne har gratis bustransport. Ca. 80% af aktiviteterne
foregår med Nørskovgaard som udgangspunkt. Aktiviteter fordelt på
alle klassetrin men mest på indskolingen og mellemtrinnet. En del
cykler til Nørskovgaard. Desuden er Naturskolens involveret i bl.a.
Naturstyrelsens ”Skovens Dag” samt andre aktiviteter i syd- og
Sønderjylland.

Punkt 6:
Pilotprojektet i relation til daginstitutioner.
Status på pilotprojektet.
Orientering ved Troels.

Punkt 6:
Projektet er afsluttet. Forsøgsmidler på 150.000 blev brugt til frikøb af
medarbejdere i daginstitutioner. Derved forblev de opnåede
kompetencer i institutionerne også efter projektets ophør.

Punkt 7:
Nyt fra naturskolelederen.
Gennemgang af udkast til nyt turkatalog.
Kort fortalt om afholdte aktiviteter m.v.

Punkt 7:
Punktet blev til en del af drøftelserne i pkt. 5, 6 og 8.

Punkt 8:
Naturskolens udviklingsmuligheder på kort og langt
sigte.
Naturskolelederen orienterer samt drøftelse.

Bent V. Rønne valgt som formand.
Tom G. Knudsen valgt som næstformand

Punkt 8:
Naturskolen kan med fordel tænke andre parter ind, og som vil
”samme vej” i forhold til tilbud og muligheder skoleelever og øvrige
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borgere. Måske også tænke sig som et hjørne af kommunens
turismeerhverv. Naturskolen kunne bidrage til en ”naturlejrskole” for
elever fra andre kommuner. Visionsplanen tages op på næste møde.

Punkt 9:
Eventuelt.

Punkt 9:
Næste møde 16. maj kl 16.30 på Nørskovgaard.
Med venlig hilsen
Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Bent Vedsted Rønne
Bestyrelsesformand

