Referat fra bestyrelsesmøde D. 9/11-2015
Tilstede: Morten, Jens, Torsten, Sandra, Tanja, Lene
Fraværende: Kia, Nina, Karin
Referat sendt til: Bestyrelsen, skoleleder.
Skolelederen beretter:
•

Vi har 98 elever lige pt. og det kan godt mærkes at vi er blevet flere. Der er flere små konflikter,
men eleverne har det godt og er meget glade som vores logo siger. Der har været en konflikt som
skolen har taget vare om selvom den eskalerede lidt. De 3 nye lærere skal/har været til en samtale,
det går rigtig godt og de lever op til de forventninger skolen har til dem. Ny Pedel fra næste uge
Renè Wind som skal være her i 1 mdr. i praktik, han har en håndværksmæssig baggrund og starter
d. 16/11. efter hans praktik vil Jens forsøge at få ham i løntilskudsordningen i 3 mdr. Renè arbejder
37 t. pr. uge.

Science lokale
Opdateret tilbud fra Frederiksen på indretning af sløjdlokalet
• Der er kommet tilbud på 270.000 kr. ekskl. Udsugning, VVS, malerarbejde og murer arbejde.
Søgning hos fonde, status
• Der er ikke sendt noget endnu da vi har afventet tilbuddet. Der skal søges fonde for i alt ca. 400.000
kr. eksl. moms.
Leje af lokalet i Havnbjerg, backup plan, hvis det ikke lykkes at blive enige med kommunen.
• De kunne godt lade os blive nogle mdr. efter jul, de vender tilbage til Morten.
• Næste opgaver
o Morten lavet et projekt budget som kan avendes til fondssøgningen.
o Lene & Morten søger fonde nu hvor vi har et opdateret tilbud fra Frederiksen.
Lokaler næste skoleår:
Morgensamling & antal elever
• Vi kunne godt fra bestyrelsens side tænke os at morgensamlingen bliver delt fra næste skoleår da
der er mange elever i samme lokale,
o lyd neavuet er højt og der er næsten ingen ilt tilbage efter den halve tid er gået.
o det er svært at fastholde alle elevers interesse og da timerne anvendes til diverse fag som
Religion, Historie osv. skal vi have et tilfredsstillende fagligt niveau for alle elever.
o Jens tager punktet med til næste pædagogiske rådsmøde
• Personalet har ændret procedure for flaghejsning, fordi der er kommet så mange elever nu.
Bestyrelsen er enige fordi der går meget tid med det efterhånden.
SFO & antal elever
• Hvis vi får en pavillon så kunne der laves SFO der, men vi har besluttet at omkostningerne er for
høje da vi kommer op på næsten 200.000.kr. for at flytte den. Vi vil sige nej tak til den pavillon fra
Danfoss. Vi kan evt. inddrage biblioteket til SFO, men det tages op til næste lærer møde.
Ekstra klasseværelse

•

Vi vil finde en løsning på næste møde, Lærerne tager også en snak om det i næste uge.

Nyhedsbreve:
E’ Svenstruppe, Rundt om Stevning, Forældre
• Sandra laver noget til E’Svenstruppe & Rundt om Stevning
• Morten lavet et nyhedsbrev til forældrene.
Budget 2016:
Det blev lavet et oplæg, men ændringerne blev ikke gemt korrekt. Morten indkalder til nyt
økonomiudvalgsmøde.
• Der er lagt en ekstra lærerstilling ind på 100% tid til næste år og en halvtidsstilling til en pædagog
pga. støttebehovet næste år.
• der har været en gennemgang af næste års budget og som det ser ud lige nu er der overskud i
2016.
• Punkter til næste økonomiudvalgsmøde:
o Forsikringen er steget fra 45.000 kr. til 65.000 kr., pga. ændring i dækningen.
o Pedel: Er der råd til at ansætte.
o Pædagogbehov
Internetforbindelse opdatering?
• Vi har lige nu en 100 Mbit forbindelse til 399 kr. pr. måned.
• Det kunne være en fordel med 200Mbit pga. det øgede elevantal.
o Tilbuddet fra Stofa på opgradering lyder på 3.500 kr. pr. måned, fordi vi så skal have en helt
anden opkobling. Opkoblingen vi har nu er ifølge Stofa faktisk mest beregnet til
frisørsaloner og lignende.
o Vi har besluttet at afvente og se hvordan den nuværende forbindelse fungerer, fordi
prisforskellen er enorm.
•

Diverse:
Fripladsforespørgsel
• Der er kommet en forespørgsel pga. skilsmisse og fripladsudvalget har indstillet til bestyrelsen at
familien i første omgang tilbydes betalingsfrihed i 3 måneder. Bestyrelsen bakker om om
indstillingen.
Hjælpelisten
• Hjælpeliste formatet beholdes om det er, fordi det fungerer fint. Lene har gennemgået opgaverne
over hele året og herefter er antallet af point er blevet revideret, således at der i efteråret
fremadrettet kun efterspørges 2 point pr. forælder med 4 tidligere. I foråret er der større behov, så
her fastholdes 4 point pr. forælder.
Hvordan gik Åben skole?
• Der kom 3 par hvor de alle er meldt ind i forvejen. Hanne foreslog at man evt. kunne lave en dag
om året hvor man inviterer alle der er indmeldt i alle aldre for at skabe relationer til friskolen.
Kommende forældre og børn kan lære andre familier at kende på forhånd. Næste år prøver vi d. 10
april kl. 14.00 – 16.00.
Ekspeditionslæring og værdigrundlag opdateret
• Søren har opdateret beskrivelserne efter sidste møde. Det er blevet rigtig godt og alle syntes det
ser godt ud, det er nemt at læse og der er kun få rettelser. Morten skriver til Søren.
Opdatering af fremtidsvisioner på hjemmesiden

• Tages med på næste møde.
Dropbox til udvalg?
• Det vil ikke blive brugt.
Gymnastiksalen:
Er der nogen arrangementer?
•

Nej.

•
•
•

Buket til Karin og Hans Jacob pga. baby.
Vi vil gerne være med i ”Plant et træ” til næste år, konceptet er super godt.
Ros til dem der har været til pædagogisk dag, det var gået godt og børnene var glade.

Evt.

Næste møde:
•
•

Opdatering af fremtidsvisioner på hjemmesiden
10-11 feb. Teater.

