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Naturskolebestyrelsen
Mødedato:
Mødeværelse:
Starttidspunkt:
Deltagende:

Mandag den 18. januar 2016
Naturskolen Nørskovgård
16.30
Sluttidspunkt:

18.30

Mads Skau, Lone Skov Drejer, Anne Marie Andersen, Inge Gillesberg,
Troels Lund og Jørn Hansen, Claus Larsen

Fraværende:
Dagsorden:

Referat:

Punkt 1:
Godkendelse af dagsorden

Punkt 1:
Godkendt

Punkt 2:
Meddelelser fra bestyrelsen, skolen, andre.

Punkt 2:
Ingen

Punkt 3:
Økonomi

Punkt 3:
Årsregnskabet ser ud til at lande lige over 100%

Punkt 4:
B&F-udvalgets svar på ”Visioner for Haderslev
Naturskole”.
Der blev givet bevilling til en fleksjobber (dot 1).
De ”150.000 kr” (dot 2) skal ses i sammenhæng med
politisk drøftelse den 3. februar. Pengene er afsat til
pilotprojekt, hvor naturskolen ønskes inddraget. Efter d. 3
februar vil Morten Oldrup indkalde til et møde med
Naturvejleder Troels Lund og Jørn Hansen.
Beslutningen og det videre forløb drøftes herefter.
Visionsmaterialet vedhæftet. Se beslutningen i sin helhed
på nedenstående Link:
(tryk på Ctrl+klik)
http://polweb.haderslev.dk/ShowFile.aspx?&file=8249_471
5493&fusionid=4715492&web=2&docSysId=8249

Punkt 4:
Drøftet
Bestyrelsen afventer resultatet af de politiske drøftelser den 3. februar
i B&F-udvalget samt det efterfølgende møde med Morten Oldrup.

Punkt 5:
Nyt fra naturskolelederen.
Kort fortalt om afholdte aktiviteter m.v.

Punkt 5:
Drøftelse af flexjob og udnyttelsesmuligheder. Naturstyrelsen stiller
gerne arealer til rådighed for særlige grupper. I den forbindelse har
Troels afholdt et møde med ressourcepersoner omkring mindre
gruppe med demens. Naturskolen kunne være udgangspunkt for
ugentlige ture i naturen – hvor støttepersoner omkring
demensgruppen efter to introduktionsture med Troels selv afholder
aktiviteter – hvor naturskolen støtter op med udlån af grej og lokaler, i
et sådan omfang at det ikke går ud over andre aktiviter med skoler og
institutioner. Ressourcepersonerne undersøger om andre grupper
også kunne tilbydes dette tilbud. Spørgsmål vedr. flygtningefamiliers
brug af naturen – der vil være mulighed for at lave aktiviter med
såddane grupper i 2016 - i et begrænset omfang.

Punkt 6:
Naturskolens udviklingsmuligheder på kort og langt
sigte. Naturskolelederen orienterer samt drøftelse.

Punkt 6:
Orientering om projektet ”Vild Mad” (Nordisk køkken). Et krav at der
efter kurset (2 gange 3 dage) afholdes dels ture for skoler og dels
offentlige ture.
Troels har søgt og er blevet optaget på kurset.
Involvering af lokale kokke.
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Punkt 7:
Næste møde 14. marts kl. 16.00.
Såfremt det giver mening i forhold til B&F mødet den 3. februar.

Punkt 7:
Eventuelt.

NB! Troels serverer Pizza

Med venlig hilsen
Jørn Hansen
Ungdomsskoleinspektør

Mads Skau
Bestyrelsesformand

