Referat fra bestyrelsesmøde D. 11/8-2015
Tilstede: Morten, Else Jens, Tanja, Karin, Sandra, Torsten, Kia, Lene
Fraværende: Nina
Referat sendt til: Bestyrelsen og skoleleder.

Formanden beretter:
•

Tavshedspligt, enighed.

Skolelederen beretter:
•
•

•
•

Der er i mandags startet 6 nye børn, de 3 børn var den nye 0. klasses elever. Victor fra Pegasus har
vi sagt farvel til.
Der er startet 2 nye lærere, Jeanette, Pernille og Gitte som er pædagog. Vi har lige nu en praktikant
fra arbejdes formidlingen på kontoret som taster meget ind. Annette som støtte i 5. Klasse og Gitte
som støtte i Cassiopeia og Pegasus.
Fin sidste skoledag for 9. klasse, de var alle glade for afslutningen. Skolestart i skolegården gik fint
og det var ønsket af børnene og personalet.
Der kommer en ny psykolog da vores nuværende Else Simonsen går på pension d. 31 august,
derefter søges der en ny ved kommunen.

Science lokale
Status
•
•

Der er kommet 50.000 kr. fra Danfoss fonden til science lokalet, der er søgt 150.000 kr. men lidt er
bedre end ingenting.
Lene har fat i en arkitekt som gerne vil se på hvad muligheder der vil være for indretning af
science/billedkunst/tekstil lokale i et kombineret lokale på øverste etage baseret på input fra
personalet. Lene vil forsøge at snakke med yderligere en arkitekt, så vi kan få flere oplæg.

Næste opgaver
•
•

Der skal flere på banen så vi kan få styr på flere ting så vi rykker hurtigt.
Arkitektskoler vil måske gerne have det som et projekt, men vi skal rykke hurtigt, Tanja tager fat i
nogle hurtigt.

Finansiering (forslag fra forælder)
•

Der har været forslag om at låne penge af evt. nye forældre, men det blev afvist i bestyrelsen.

Undervisning/SFO

Før skole SFO permanent.
•

Der er meget forespørgsel ang. før SFO til maj 2016 og permanent fremover. Jens oplyste at
kommunen betaler alle lønudgifter i forbindelse med før SFO. Det blev besluttet at indføre
ordningen permanent eftersom personalet også mener at der sidst på skoleåret er flere muligheder
for at rokere lidt rundt på personalet.

Fysikundervisning efter nytår
•

Efter nytår har der været snak om at vi skal finde et andet sted til fysik da vi måske ikke kan leje
lokalet mere. Lene skaffer et navn til Jens ang. fysik om det skal flyttes.

Sløjd undervisning i år.
•

Kristoffer kan ikke tage sløjd i år da han skal på skole. Morten og Jens har drøftet det med Jonnie,
som gerne ville hvis han kan fritages fra andre forpligtelser. Planen for skoleåret er lagt fast nu
indtil omkring påske, der skal arbejdes på en løsning efter nytår hvis vi skal have sløjd i dette
skoleår.

Budget:
• Status og opfølgning
• Nuunu er ikke klar med juni og juli endnu pga. 4 ugers ferie.
• Der kan ikke forberedes på IPad i forhold til lærerne, de ønsker bærbare til forberedelse.
Status hytteudvalg og hytte
• Vi ønsker ikke på nuværende tidspunkt at leje spejderhytten ud, der skal ro på til hytteudvalget har
styr på alt. Ligeledes er første prioritet at få den gjort klar til undervisningsbrug. Punktet tages op
igen efter jul.
Forsikring:
• Der har været rørskade på afløbet fra rengøringslokalet. Reparationen er på ca. 30.000 Kr.
Estimatet til forsikringen var i første omgang 14.000 kr., men Lene arbejder videre med det for at se
om vi kan få dækket mere.
• Vi har fået en ekstra forsikring på folk der laver projekter her, altså når der er bla. arbejdslørdag så
er der bedre dækning og bedre personale dækning, så derfor er prisen steget.
• På arbejdslørdag bliver hullet ude ved trappen lukket.

E`svenstrupper:
• E´svenstrupper og rundt om Stevning, rundt om Stevning har deadline d. 12. august.
• Sandra laver nyhedsbrev også til rundt om Stevning som har deadline i morgen, men i
E’svenstruppe sender Sandra til en anden til gennemlæsning.
Personale:

•

Intet i dette punkt.

Diverse:
Hjælpeliste (opfølgning på debat i intra)
•

Der bliver lavet et nyt oplæg.

Forslag fra generalforsamling
•

Punktet er kort gennemgået.

Gulv i SFO skal laves.
•

Det ser de på til arbejdslørdag, der bliver indhentet et tilbud på hvis vi nu selv tager det gamle gulv
af og gøre klar til det nye og der kommer nogle professionelle og lægger det nye.

Ny opdateret ferie plan for ferie rundtur (Tanja)
•

Er udleveret

Cykler i kælderen står i vejen for radioamatørernes toiletter.
•

Det ser vi på når de holder møde i bygningsudvalget.

Er der lavet nye foldere til nye forældre.
•

Ja, der er lavet en ny til reklame, men ikke en ny til nye forældre, men den opdatere Kia.

•
•
•
•
•
•
•

Tanja skal købe en pavillon.
Lene køber et ekstra kamera til udenfor.
Forslag til at der kommer bedsteforældre dag, oplæg til støtteforeningen.
Lyddæmpning i SFO gang.
Der skal passes på vores gulv i ny SFO.
Kommunen skal have klippet hækken ved busstoppe stedet.
Der kommer hjertestarter op på forsamlingshuset og vi vil gerne sponsore 1000 kr.

Evt.

Næste møde:
•
•

Budget skal tages for juni, juli og august pga. ferien.
Lene laver et oplæg til ny hjælpeliste for næste halvår.

Møde efter jul.

•

Der skal sættes en annonce i til sløjd undervisningen efter nytår.

