Referat fra bestyrelsesmøde D. 6/10-2015
Tilstede: Nina, Sandra, Morten, Hanne, Jens, Tanja, Kia, Torsten, Lene, Søren,
Fraværende: Karin
Sendt til: Skoleleder, Souchef, bestyrelsen
Skolelederen beretter:
•
•
•
•
•
•

Der køres projekt for tiden, børene har undersøgt og lært meget. De har været rundt på forskellige
steder og lært en del og der skal fremlægges i morgen. Lærerne har meget travlt.
Der er styr på alt til på fredag hvor der er idrætsdag og 0-4 klasse skal løbe og fra 5. klasse må de
selv vælge om de vil løbe eller cykle.
Airprinter virker bedre efter Ricoh er kommet på banen, men gik helt ned i dag.
Pædagogisk dag, der er ingen pædagoger eller andre fra personalet til stede denne dag, det er
udelukkende forældre på dagen.
Lejerskole i 2016 er uge 21 i Vestbirk, og uge 38 og derefter er det fast om efteråret.
Vi runder inden længe barn nr. 100, hvad vil vi så gøre- fejre.

Science lokale.
Status på igangværende opgaver.
• Der er kommet tilbud til lokalet i sløjd er på 270.000 kr. med alt installeret og udsugning og alt. Vi
skal så tømme rummet og brække det lille lokale ned så det er et stort rum.
• Oppe på loftet er der ikke noget tilbud endnu, men det er væsentligt dyre, en ca. pris på. 400.000
Kr.
• Hvis priserne holder, så på loftet skal vinduer og tag repareres først. Det tager dem ca. 6 uger at
lave det.
• Arkitekt Martin Mørk vil ikke lave noget før han er færdig med den konference han skal have her
inden længe. Dorthe Ringgive har ikke tid lige nu, fordi hun er tilbage på arbejde efter barsel.
• Jens har fået tilbudt en pavillon fra Danfoss på ca. 150 km2, vi må få den for at hente den. Lene
snakker med Morten Andersen, som har kontakten.
• Søren har nogle andre idéer til indretning af det gamle sløjd lokale da det er standart opdeling de
har lavet tilbud på. Den foreslåede indretning vil betyde at børnene står med ryggen mod tavlen
når de laver forsøg, det vil Søren udfordre dem på da det ikke er den måde han underviser. Søren
vil gerne at hvis det bliver i det gamle sløjd lokale at det udelukkende vil være fysik/kemi, men hvis
det skal være på loftet så skal det være mere tværfagligt lokale. Der skal komme et nyt layout og en
pris der bliver presset lidt.
• Der er mulighed for at få et vådrum i gl. sløjd, men det er meget udfordret i N/T lokalet på loftet
pga. vandrør og afløb. Ved sløjd lokalet kan det evt. etableres udendørs under halvtag.
• Der er flest som syntes at det vil være bedst lige her og nu og lave fysik/kemi i gl. sløjd lokale, der
skal så på et andet tidspunkt tages stilling til hvad vi vil med sløjd lokale.

Næste opgaver

•
•

Fonde skal søges, vi skal have fundet ud af hvornår der er ansøgningsfrister. Morten og Lene ser på
det og Torsten undersøger hvad krav Linak har til at give nogle penge ved deres fond.
Jens og Søren tager kontakt til Frederiksen igen, således at vi kan få et oplæg der passer til vores
ønsker. Dette skal vi have inden vi søger hos fonde.

Ekspeditionslærings & Værdigrundlag
Input fra udeforstående reviewere
•
•

Der var flere input fra reviewere. Nogle relevante andre ikke.
Der blev snakket frem og tilbage og der var kun ganske få ønsker til ændringer, Søren ser på det.

Personale:
• Intet at berette da det har været under skolelederen beretter.
Arbejdslørdag
• Gulv i SFO er lavet og det er blevet rigtig godt.
E`svenstrupper:
• Jens laver noget til næste gang og Sandra laver til Rundt om Stevning.
Budget:
Opfølgning
• Det ser godt ud, det er blevet revideret hurtigt. Statstilskud er kommet og det passer igen.
Stationære PC’er til personale
• De ønsker bærbare og de koster 255 kr. pr. måned pr. Macbook Air med forsikring og service. Det
er en fordel med Apple PC’er, da det er samme platform som iPad. Det blev besluttet at lærerne får
en stillet til rådighed for at lette deres forberedelse af undervisningen. Støttepædagogerne har ikke
et behov og derfor får de ikke en, da det er en unødvendig udgift. Der er pt. budgetteret med 10
stk. til næste år.
Flere timer til Jeanette
• Hun får de 2 ekstra U.V. lektioner samt forberedelse, da det vil koste os ca. 13.000 kr. resten af
året.
Pedel
• Jens vil have en anden da Sanne er meget syg lige nu. Hun er stoppet på skolen, fordi aftalen med
kommunen er udløbet.

Budget næste år

Første oplæg
• Næste år vil blive et dyrt år pga. statstilskud falder som konsekvens af lookouten 2013.
Statstilskuddet falder ca. 3,6%. Med det nuværende elevantal for næste skoleår betyder
det et fald i stilskuddet på ca. 130.000 kr. Statstilskuddet for 2017 stiger ifølge Jens til ca.
73%.
Input: Antal grupper, forsikring, investeringer osv.
• Der mangler uddannelses penge, fordi vi ikke ved om vi får tilskud.
• Der er ikke budgetteret med overarbejde,
• Pt. er pædagog behovet ukendt mangler input fra Jens.
• Der er budgetteret med 103 elever næste år, 16 børn i kommende 0. Klasse.
• Der skal afholdes et budgetmøde sammen med Jens inden næste bestyrelsesmøde hvor
der er ting der skal afklares til det nye budget for 2016.

Hjælpelisten:
Hvordan gør vi fremadrettet.
•

Lene laver en ny hjælpeliste til næste møde som evt. kører hele året.

Diverse.
Julefrokost planlægning.
•

Tanja, Kia, Sandra og Nina er blevet julefrokost udvalget, de planlægger julefrokost d. 4/12-2015

Genbrugs politik
•

Vi undersøger om vi kan få et godt tilbud ved K.R. Schmatcz, Jens ringer og laver en aftale.

Værdigrundlag fra Søren
•

Punktet er taget under Ekspeditionslærings & Værdigrundlag

Opdatering af netværk
•

•

•

Der har været møde med Jeppe, Hans Jørgen og Morten og de fik lavet et godt system for ca. 5.000
kr. og de har planer om at lave det snarest, de har købt 3 nye router som er lidt bedre. Jeppe skal
muligvis blive en del af IT gruppen og så slipper han for arbejdslørdag og hovedrengøring.
Jeppe mente at en del af problemet med netværksopsætningen var at der var 2 routere der kørte
NAT, således at der fra skolen blev generet mange DNS forespørgsler som alle skulle forbi Stofa’s
servere. Med det nye foreslåede setup etableres vores egne servere, som bl.a. vil håndtere DNS,
således at det håndteres internt på vores eget netværk. Herudover kan serveren også køre DHCP,
så opsætningen på iPad’s osv. ikke længere kræver faste IP-adresser. Forhåbentligt kan Airprint
også bringes til at køre på serveren.
Installationen af det nye setup er planlagt til en dag i efterårsferien.

Hvordan skal 100 elever fejres
•

•

Vi laver et arrangement når vi bliver elev nr. 100,. Vi vil invitere forældre, børn og borgere i
Svenstrup til lagkage, kaffe og sodavand. Vi vil forsøge at invitere en tryllekunstner som Jens
kender.
Varmeveksler spejderhytten. Finn har et tilbud på en og det skal der tages stilling til. Det gives
videre til hytte udvalget at de selv må undersøge og komme retur med et færdigt forslag inkl. Alt
montage osv.

Gymnastiksalen:
Er der nogen arrangementer?
•

Det er aflyst onsdag aften pga. fremlæggelser.

•

Den beskyttelse der er på iPads til de små er meget uhandy da den ikke kan gå en alm. ”på tur”
taske når de er ude af huset. Jens siger at de skal bruges med håndtag da der ikke har været så
mange skader efter at de er begyndt at bruge den slags beskyttelse.
Julekalender laves og arrangeres af Nina og Lene Madsen. Der bestilles 700 stk. og den klasse som
får solgt flest kalender pr. barn får en præmie som hedder en tur til Mc Donalds og få en is.

Evt.

•

