Referat fra bestyrelsesmøde D. 8-9-2015
Tilstede: Sandra, Torsten, Morten, Else, Jens, Søren, Lene, Karin, Kia
Fraværende: Nina
Sendt til: Bestyrelsen og Skoleleder og souschef.
Skolelederen beretter:
•

•
•
•

Der er mange børn som søger vores skole, det er en stigende tilgang lige nu især fra Guderup skole
især til 1. klasse. Ved indberetning havde vi 96 elever. Vi har næsten fyldt alle klasserne op skolen.
Børnene har givet udtrykt for stor tilfredshed med den ny klasse struktur og deres nye Lærer. Alle
klasser har afholdt forældremøde og lærernes tilbagemelding er at der er en positiv og god
stemning på møderne. Forslag fra Jens om at Jeanette skal have 2 timer ekstra til Engelsk da 1. og
2. klasse er på 26 elever skal de gerne skilles af. Dette bliver taget op på bestyrelsesmøde d. 6/10
efter vurdering på økonomiudvalgsmøde d. 24/9.
Pedel Sanne har været syg i ca. 14 dage, men håber på snart at blive klar igen. Tina som er
praktikant på kontoret har fået forlænget hendes ophold ved os med 3 mdr.
Der er problemer med netværket efter der er kommet så mange børn. Morten og HJ tager et møde
med en forælder der er IT uddannet og har forstand på netværk snarest muligt.
Der er problemer med cykelparkering da der er mange cykle nu. Kamera udendørs virker, der har
ingen hærværk været. Vi har fået et førstehjælps kursus til personale.

Budget:
Opfølgning for juni og juli og august.
•
•

Som udgangspunkt ser det meget godt ud. Vi har fået udbetalt manglende løntilskud for år 2013 og
2014 og 2015 på 168.000 kr. fra kommunen.
Jens har overført 100.000 kr. til AL bank.

Stationære PCèr til personale.
•

Personalet har ønsket bærbare computere som supplement til deres iPads da dette vil gøre deres
forberedelse nemmere. Må meget gerne være Apple således at der er gnidningsfri overgang til/fra
iPad’s. Omkostningerne vurderes på økonomiudvalgsmøde d. 24/9 og beslutning herom udsættes
til næste møde.

Pedel.
•

Udsættes til næste møde

Science lokale
Status på igangværende aktiviteter

•

•

•

•

Der er en gruppe (Lene, Søren & Else) der har kigget på 1. salen og set på hvordan lokalet kunne
laves om. De har lavet et oplæg hvor de har tænkt på hvordan lokalerne skal opdeles og skilles af og
hvordan de kan sættes sammen med flytbare vægge. En løsning der understøtter hvordan der
arbejdes med Ekspeditionslæring på skolen. Dette er ønskescenariet fra personalet, men sikkert
også den dyreste løsning.
Der er en gruppe (Jens, Kia & Sandra) der har set på hvordan der kunne laves med en pavillon, den
koster ca. 350.000 kr. inkl. toilet og garderobe, men uden afløb og strøm og inventarer. Løsningen
er ikke længere attraktiv som Science lokale, men kunne på sigt måske være en løsning for SFO, så
der kan frigøres et lokale på skolen.
Der er ligeledes kommet en idé til at lave fysik/kemi i det gamle sløjd lokale da vi måske har en
tidsramme som siger at vi kun kan være på Havnbjerg skole indtil jul, det vil sige at vi måske skal
finde en løsning hurtigt.
Vi er enige om at gå videre med 2 scenarier som hedder: Ligge lokalet i det nuværende sløjd lokale
og ligge det i Frk. Jensens lokale. Begge disse løsninger vil kunne etableres hurtigt, hvilket er en
fordel fordi vi ikke ved hvordan vi står ift. at benytte Havnbjerg skoles lokaler fremadrettet. Bl.a.
fordi der ikke er afklaring i kommunen om hvem der ejer bygningerne pr. 1/1-16.

Sløjdlokale-> Fysik/kemi?
Hvad vi skal bruge til etablering af lokalet:
•

•
•

Tilbud om inventar + installationer (Jens tager fat i Frederiksen)
o Frederiksen
o 1 alternativ til Frederiksen
Vi skal have tilbud for både N/T og sløjd
Ansøge fonde (Morten)

Status på penge fra SE vækstpulje
•

Der kommer 97.000 kr. fra SE vækstpulje som kommer i denne uge til fysik/kemi udstyr.

E`svenstruppe:
• Sandra laver et oplæg og sender det ud til gennemlæsning.
Diverse forsikring status:
Dækning af skade i rengøringslokale.
•

Vi forventer at de dækker hele skaden, men ved det ikke endnu. Lene har indsendt materialet.

Kloak reparation i gården.
•

Forsikringen tager det, men vi skal ikke forvente at de tager det næste gang da rødderne kan vokse
ind igen da de søger vand. Derfor skal træerne fjernes, det har Gert tilbudt at få folk til at komme
og gøre, regningen kan sendes til forsikringen. Der kan efterfølgende plantes lavere bevoksning.

Diverse:
Tilbud på gulv i SFO.
•

Hvis vi selv tage det gamle gulv af og gør klar til nyt gulv, så koster det ca. 27.000 kr. inkl. moms.
Det sætter Torsten i gang til arbejdslørdag.

Genbrugs politik
•

Udsættes til næste møde

Mobilfri skole?
•

Det er ingen problemer. Personalet har en praksis der fungerer.

Personale:
• Punktet er taget under Skolelederen beretter og der er ingen yderligere kommentarer.
Hjælpelisten:
• Udsættes til næste møde.
Gymnastiksalen:
Er der nogen arrangementer?
•

Nej.

•

Julefrokost dato er d. 4/12. Der nedsættes et udvalg til det på næste møde, som skal stå for
planlægningen, det er muligt at afholde det i gymnastiksalen på skolen.
Julegaver til personale ordner Tanja i år.
Luse bekæmpelse kan vi ikke gøre andet ved end at sende en seddel ud. Det er ikke tilladt at en
gruppe bekæmper lus på skolen. Jens har drøftet det med en jurist hos friskoleforeningen og det er
kun skolens sundhedsplejeske der må gøre det. Eftersom vi ikke har en fast sundhedsplejerske på
skolen kan vi ikke gøre yderligere.
Lejrskolen afholdes uge 21 i 2016. Personalet drøfter om lejrskolen næste skoleår skal deles i 2
grupper, bl.a. af hensyn til elever der skal til afgangseksamen.
Støtteforeningen har betalt nye stole og borde til Herkules, som er mobile.
Der er pædagogisk dag d. 30/10 og det står Sandra for, temaet kunne være Halloween.
Dagplejerne vil gerne låne gymnastiksalen lidt om vinteren.
Der er budgetmøde med økonomiudvalget d. 24/9-2015

Evt.

•
•

•
•
•
•
•

Næste møde:

•
•
•
•
•
•
•

Næste møde er D. 6/10.
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