Referat fra bestyrelsesmødet D. 4/3-2014
Tilstede: Dorthe, Karin, Finn, Jens, Tanja, Sandra, Lene, Kia
Fraværende: Morten.
Referent: Tanja Andersen

Skolelederen beretter:
•

Reaktionerne fra teater er at det har været meget bedre i år end sidste år. Fra Vinterferien af er de
store børn blevet presset og der er kommet mange lektier. Der er PT 3 børn på besøg, og der er
flere som gerne vil komme til pga. omtale. Lige nu 55 elever, efter sommerferien forventes der 65
elever. Der er indtil videre 5 børn til o. klasse året 2015-2016. Jens er ved at planlægge næste
skoleår pga. ny skolereform, forventer at han er færdig med at fordele timerne til udgangen af
marts. Jens har startet på at optimere de børns læring som skal op til prøve da det betyder noget
hvilken gennemsnits karaktere der bliver offentlig gjort som den første. Til næste år vil der i SFO
være 18 børn, derfor skal vi se om efter en pædagog medhjælper til at hjælpe Dorthe lige der hvor
der er mest travlt.

Budget:
Støttetimer.
•

Vi skal være OBS på at når vi optager nye børn at hvis de er børn der skal have støtte så kan det
koste os over 300.000 kr. pr. barn. Der skal tages stilling til hvilke og hvor mange børn vi kan magte
og har råd til. Der er lagt 20.000 kr. ekstra ind til støtte timer i budget og alle de børn der er
indmeldt er også med i budget. Når der er 65 elever, så skal der være en Souschef som der bliver
aflønnet med ca. 5 timer ugentligt.

Prioriteret budget liste.
•
•
•

Skolepenge oversigt.
Vi tager med til generalforsamlingen at skolepengene stiger med 50 kr. pr. barn og hvis man har
søskende rabat så stiger denne med 25 Kr.
Morten, Karin og Dorthe laver power point til generalforsamlingen på skolepenge.

Optagelses procedure:
• Der skal laves en opdateret udgave af folderen med optagelses procedure. Dorthe finder den og
sender på mail til Jens.
EL Workshop – planlægning
Har Jesper fra universe fundet datoer? (Lene)

• Der er lavet en Doodle.
Alarm
• Tages med til næste møde (Lene)
Spørge HJP om en hytte i skoven ved sandvig eller lign. Evt. en pris.
• Det må skolen gerne, HJP snakker med den lærer som skal med børne på tur.
Bladet rundt om Stevning, skal vi lave det og i Guderup.
• Vi laver annoncer til bladet, Tanja laver det i en skabelon og sender et par spændende ting på en
halv side fra hvad der er sket siden sidst.
Fastlægge datoer til hovedreng. Lørdage og arbejdslørdage.
• Hovedreng: D. 28/6-2014 kl. 10-14, og D. 2/8-2014 kl. 10-14, og D. 9/8-2014 kl. 10-14.
• Arbejdslørdag: D. 26/4-2014 kl. 9-15, D. 27/9-2014 kl. 9-15, 25/4-2015 kl. 9-15
• Hovedreng/arbejdslørdag: 10/1-2015 kl. 10-14
Diverse:
Bål hytte?
•

Punktet kommer med på næste møde.

White board (Morten)
•

Den er bestilt og kommer om ca. 2 uger.

Ferieplan skoleåret 2014-2015
•

Morten flytter planen på hjemmesiden fra Sønderborg kommune.

Loppemarked, skal vi det? Lokale i stueplan – 2013 indtægt på 9000 Kr.
•

Vi har ikke fået et lokale til det og de ting vi har er kommet i kælderen og det er ikke
hensigtsmæssigt, hvis vi skal have loppe marked så skal vi bruge pladsen som dagplejerne har og de
må gerne bruge sfo`en og få et skab med lås på, dette gør vi.

Bluse med logo
•

Vi får et tilbud på T-shirts med tryk og prøver at få fremstillet èn med tryk og pris til næste møde, vi
får lavet træningsdragten senere.

Gymnastiksalen:
Er der nogen arrangementer?
•

Nej.

Evt.
•

•
•
•
•
•

•

Skal vi lukke børn ind på specielle tider, eller skal børnene komme på prøve når lærerne er klar.
Jens mener vi mister børn hvis vi ikke kan tage børn ind med det samme. Der er delte meninger om
hvad der er det rigtige, men vi gør indtil videre som Jens vurdere.
Lene køber en gave til Karin og Tommy da de har lavet gulvet i gymnastiksalen.
Der er ofte rodet i redskabsrummet, det er vi OBS på.
Nyhedsbrevet bliver sendt ud af Dorthe.
Oksbøl skole er ved at lave heldagsskole, på godt og ondt.
Støtte medlemmer, hvordan betaler de hvert år? Punktet kommer med på generalforsamling – Evt.
kan man gå sammen med E`svenstrupper og brandværn og lokalhistorisk til èn går rundt og kræver
eks. 200 kr. ind til deling.
Der er messe i weekenden hvor vi må få en gratis stand, men vi skal stå der. Det er lørdag og
søndag, Lene vil prøve at sende forespørgsler ud til forældre.

