Referat fra bestyrelsesmøde D. 9-2-2016
Tilstede: Morten, Sandra, Jens, Dorthe, Tanja, Nina, Kia, Torsten, Lene
Fraværende: Karin
Referat sendt til: Skoleleder og Bestyrelsen.

Skolelederen beretter:
Siden sidst:
•

•
•

De ældste elever har været igennem et projektforløb, hvor endnu 3 har valgt at gå til eksamen, det
blev afholdt i fredags. Mellemgruppen arbejder fortsat med teater. I lighed med ønske fra sidste år,
har vi reduceret tidsforbruget, samt antallet af elever.
De yngste har haft forskellige projekt forløb, Matematik i byen og Palle alene i verden. Efter
vinterferien starter en ny pige i 2. klasse, hun hedder Miriam.
Skolen har endelig fået tilknyttet en tale/høre pædagog, hun kommer på besøg på torsdag morgen,
hun hedder Birgitte From Christensen. Der bliver så lavet en handlingsplan.

Personale:
•
•
•
•
•

Jens har afholdt MUS med lærerne, mangler fortsat nogle stykker, er bl.a. blevet udsat pga. sygdom
samt teater.
Nuunu har været fraværende pga. barns operation, Tina var kaldt ind som vikar imens.
Renè gør virkelig en forskel i hverdagen.
Efter at Lissi er stoppet som fredags åbner har Ida taget over, det fungerer godt.
Heidi Delf er praktikant i skole samt SFO fra uge 9-12 evt. med mulighed for udvidelse.

Science lokale:
Status fonde
•
•

Der er kommet afslag på alle de ansøgninger der er sendt. Der er søgt ved Tuborg fonden, Linak,
BHJ fonden & Mærsk fonden
AL Bank ansøgning sender Lene fredag.

Planlægning af næste opgaver
•

Lene vil prøve at ringe og høre de steder vi har fået afslag. Tanja og Lene søger på nettet hvilke
fonde der ellers er relevante at søge for os.

Fondsansøgning hvordan kan vi optimere det?
•

Vi skal sørge for at holde søgningen i gang.

•

Måske overveje et fundraising kursus. Jens holder øje med hvornår det annonceres.

Science lokalet plan for foråret?
•

Vi skal have ordnet Science lokalet, der skal tages alting ud og ned og gøre klar til håndværkerne. Vi
kan måske bruge Renè til at gøre klar sammen med nogle forældre, Torsten snakker med Renè.

E`svenstrupper:
• Skolen laver noget omkring teateret. Dorthe sørger for det.
Budget:
Leasing pris for ny aftale
•

Jens har indhentet tilbud fa ATEA og det er blevet billigere at lease de nye Ipads.

Investering af feriepenge i AL bank
•

Der står pt. 743.000 kr. Punktet er udsat til næste møde.

Status på lyddæmpning i gymnastiksalen og hjemkundskab
•

Det er sat i gang, Renè er på sagen.

IT:
Skolens IT system skal forbedres men hvordan?
•

Der har været problemer med It at de ikke kan komme på det trådløse netværk. Morten har
indkøbt ekstra udstyr af samme type som sidder i Pegasus, som ser ud til at virke væsentligt bedre.
Jeppe og HJP vil få installeret de nye trådløse routere i uge 7.

Personale:
Stillingsopslag
•
•

Stillingen til Lærer vil blive ændret af Lene så vi kan søge mere end 1 person, men søger flere og
bredere.
Stillingen til Pædagog bliver rettet til af Lene og sendes ud.

Gymnastiksalen:
• Er der nogen arrangementer?
Evt.
•
•

Mødetider og sluttider.
Workshop er flyttet til d 1/4 -2016 kl. 16.30 på skolens lærerværelse.

•

Sidsel holder sin 30 års fødselsdag på forsamlingshuset til teater torsdag og det markeres fra
skolens side på dagen efter forestillingen.

Næste møde:
•
•

Hvad med Overskud, skal det bruges til Science lokale eller betales tilbage långivere? Tages som
punkt til generalforsamling. (skal måske nok stå med blåt)
Pedel ansættelse?

Generalforsamlingen:
•

Skal med på næste møde.

