Referat fra bestyrelsesmøde D. 8/12-2015
Tilstede: Jens, Morten, Nina, Torsten, Tanja, Lene, Pernille.
Fraværende: Sandra, Kia, Karin
Sendt til: Skolebestyrelsen og skoleleder.

Skolelederen beretter:
•
•

•

•
•
•
•

Jens startede med at sige tak for en fin julefrokost til hele bestyrelsen.
Antallet af elever på skolen er stabil, der er ikke kommet flere, der er kun plads i 2. og 5. klasse. Der
kommer jævnlig forespørgsel omkring pladser på forskellige hold. Skolen oplever stor søgning til
kommende hold, vi har indskrevne elever frem til hold år 2021. Flere elever er ved at få julekuller!!
Personale, Tina er stoppet og det er vi kede af, Nuunu har overskud igen, personalet er glade for
Rene, der er ønske om at han kan blive, han er godt i gang og det gå rigtig godt, han er dygtig og
tingene bliver lavet og han er systematisk.
Personalet har lavet en APV, ved første gennemgang ser det meget godt ud. Nærmere herom til
næste bestyrelsesmøde.
Personale ønsker at få dagsorden tilsendt, det gør Jens. Referater ligger på hjemmesiden.
Søren afholder ferie, det er afspadserings timer der afholdes da han har haft en del ekstra timer.
Pedellen har efterspurgt et kort til Sønderborg forsyning som koster 650 kr. årligt plus gebyr på 250
kr. da vores affalds mængde er stigende og det er de blevet opmærksomme på ude på container
pladsen, derfor kan vi ikke blive ved med at komme med vores affald.

Science lokale:
Status på igangværende opgaver
•
•

Der er søgt ved A.P. Møller fonden og Tuborg fonden og BHJ fonden. AL banken bliver søgt lidt
senere. Vi håber bare det bedste og vi skulle gerne høre noget til februar.
Sejrsvej 100 Aps som har købt Rinkenæs efterskole har vi ikke hørt fra endnu, men der kan godt gå
lidt tid.

Lokaler næste skoleår:
Morgensamling og antal elever, feedback fra personale?
•

Personale vil gerne have morgensamlingen stadig er samlet da der er en del opdragelse i at de er
samlet. Fællesskabet mellem de store og de små elever.

•

Emnet tages op på workshop i februar

SFO og antal elever, feedback fra personale?

•

Personale vil gerne have et ekstra lokale eller en pavillon til SFO, de er 48 elever i mini SFO efter
ferien og 40 er skrevet op til SFO. Ønske er at SFO flyttes op i N/T, ikke i biblioteket pga. vask/toilet
forhold, overblik over legepladsen, alternativt hvor det er nu og flyt 3. Kl. op i N/T.

•

Emnet tages op på workshop i februar

Ekstra klasseværelse, feedback fra personale?
•

De ønsker et lokale mere, fordi der bliver 1 gruppe mere næste år.

Workshop februar.
Dato
•

Workshoppen bliver D. 26/2 kl. 16.00 hvis alle eller så mange som muligt kan.

Emner
•

Visioner, lokale opdeling 2016-2017, hvor stor skal skolen være (antal elever), skal der stadig være
samlæste klasser.

Det praktiske tager vi næste gang.

Fremtidsvisioner opdatering
• Alle bedes have kigget på punktet på hjemmesiden inden mødet
• Alle bedes overveje input til fremtidsvisioner for skolen
• Begge punkter tages under workshoppen i februar.
Budget 2016:
Gennemgang af budgettet
•
•

Pga ekstra gruppe samt øget støttebehov planlægges der med 110% ekstra lærerstilling næste år
samt 50% pædagogstilling ekstra.
Der er tilpasset med tilskud til næste skoleår, det gav et plus på ca. 213.000 kr.?

Evt. tilpasninger i budgettet
•

•

Forslag til generalforsamlingen er at forældre betalingen hæves med 50 kr. til gengæld kan vi
måske ansætte en deltids pedel for ikke at belaste den samme type forældre med
håndværksmæssige baggrunde.
Nuunu har til næste år fået 25 timer pr. uge, kontra dette år på 20 timer pr. uge.

Skal vi ansætte pedel
•

Det vil koste ca. 156.000 kr. pr. år hvis han får 20 timer, men fra august er det kun 5 md. Næste år
koster det 65.400 kr. Hvis han kan vente med ansættelse til august, så er det den løsning vi går
efter.

Godkendelse af budgettet
•

Budgettet er godkendt til næste skoleår. Budgettet der arbejdes efter giver et overskud på ca.
182.000 kr.

Abonnement på skolejobs.dk?
•

Skal vi abonnere igen til en god pris. Det vil vi gerne, det koster 2.000 kr. over de næste 2 år.

Varmeveksler Universet?
•

Det koster ca. 25-30.000. Endelig beslutning udsættes til et senere møde, hvor Jonnie fra
hytteudvalget skal inviteres med.

E`svenstrupper:
• Udsættes til næste møde da deadline er 20. januar.
Gymnastiksalen:
Er der nogen arrangementer?
•

Der er ingen arrangementer som påvirker gymnastikken.

•

Der skulle gerne komme nye IPads som erstatning for de ældste fra næste skoleår da de til august
er 3 år gamle. Jens undersøger om leasingen fortsætter til samme pris.
Ekstra streamer til bilen. Lene kigger på at få nogen bestilt, evt. i ændret udgave.
Jule hilsen til nye 0. klasse så de ved vi at de ikke er glemt. Jens sender noget ud, evt. med
invitation til at deltage i kirken sidste dag før jul.
Skal vi sælge via støtteforeningen de kort som Børne selv har lavet. Torsten tager dem med til
støtteforeningen.
InterSport har haft møde med Jens og de vil gerne udvide udvalget i vores webshop. Der kommer
nyt tøj i webshoppen fra januar.

Evt.

•
•
•
•
•

Næste møde:
• Pedel.
• Workshop + det praktiske.
• Indkalde Jonni til næste møde så vi kan få en status.
o Varmeveksler
o Generel snak om hvordan det går.
• Hvis der skal varme på uden for skoletiden skal Morten have besked.
• Morten undersøger IPads hukommelses behov fra næste år.

