Referat fra bestyrelsesmøde D. 10/5-2016
Tilstede: Morten, Mette, Karina, Tanja, Søren, Torsten, Lene,
Fraværende: Nina, Sandra, Kia
Referat sendt til: Bestyrelsen og Konstitueret Skoleleder

Konstitueret skoleleder beretter:
•

•
•
•
•
•
•
•

Søren har været konstitueret skoleleder i 3 uger nu. Søren har mødt en del forundret forældre med
hensyn til hvorfor han ikke var konstitueret fra første færd, men at det var Arne i første omgang,
denne dialog har han sendt forældrene videre til bestyrelsen, denne dialog må bestyrelsen tage
med forældrene. Der er fortsat nogle forældre som ikke forstår hvorfor han ikke bare er blevet
udnævnt til skoleleder fra nu af, denne dialog skal også vendes med bestyrelsen.
Der er styr på bus til lejrskole, Søren mangler at sende informationen ud til forældrene.
Vi har mistet vores sensor i Engelsk da Arne ikke er på skolen mere, men har fået de andre fag på
plads. Søren er i gang med at finde en.
Der er nu styr på alle skriftlige eksamen, de er bestilt i papirform dem som ikke kunne bestilles
digitalt, da de ikke er bestilt for længe siden inden tidsfristen udløb.
APV er ikke fundet, der er nok ikke lavet nogen, Men Søren ser på det og finder en løsning.
Pga. sygdom er det svært at få skemaet til at gå op.
Der var personale møde med Søren, der er en del frustration, mødet tog 3 timer, der skal et møde
til ret hurtigt for at få ro på personalestaben med bestyrelsen.
Der er kommet et barn mere i kommende 0. klasse så nu er de på i alt 16 børn.

Konstitueret skoleleder
Aftale aflønning
•
•

Søren skal aflønnes efter han er konstitueret også frem til ny skoleleder findes. Han får et tillæg til
sin nuværende løn. Gældende fra 20. april til 30. juni i første omgang.
Søren har overarbejdstimer som der skal tages stilling til inden sommerferien om de skal
afspadseres eller udbetales eller andet.

Forventnings afstemning (lukker punkt)
•

Punktet er taget i fortrolighed, men der var en god dialog.

Diverse:
Punktet Diverse nåede vi ikke på dette bestyrelsesmøde med kommer med på næste møde.
•

Ny tilsynsførende

•
•
•

Familiære ansættelsesforhold, hvordan er vores holdning.
Input fra generalforsamling.
Nye opgaver med information til kommende 0. kl.

Personale:
Forventnings afstemning med Søren
•

Punktet er taget under konst. Skoleleder.

Sammenarbejde – Coaching
•

Coaching er ikke første instans efter Sørens vurdering, men et samlet møde med personale og
bestyrelse. Vi tager punktet igen næste møde.

Skema/lærerbemanding næste skoleår:
Er vi tilstrækkeligt dækket med de opslag vi har i gang?
•

Der søges igen Lærer, men denne gang tages faget Tysk ud af opslaget. Vi mangler ca. en 100 %
Lærerstilling til næste år og en skoleleder som kan tage 4 lektioner. Når vi har det sidste personale
på plads, skal det vurderes hvordan vi bedst muligt får dækket de sidste tysk lektioner. Fokus i
stillingsopslaget vil være på naturfaglige timer, fordi behovet her er størst.

Lokalaftale status
•

Den er ikke startet, men Søren er ved at se på det, når Else er tilbage fra sin deltids sygmelding.

Budget:
Opfølgning.
•

Der var ingen budget opfølgning, men der er ikke sendt giro kort ud endnu til maj børene, dette
sørger Søren for at dette bliver gjort ASAP og der bliver sendt et mindre informationsbrev ud på
mail til alle maj børene. Alle maj børenes forældre skal have tilsendt en kode til login på intra, de er
alle oprettet.

Science lokale:
Hvordan får vi startet op
•

Torsten indkalder til møde

Tovholdere
•

Torsten, Renè og Søren sætter sig sammen og Torsten er tovholder.

Afklaring af gulv, installationer osv.

•

Torsten snakker med Renè.

Inventar
•

Torsten og Søren og Renè ser på det.

Fondsøgning
•

Der skal søges fabrikant mads Clausen fonden igen. Lene søger.

Sponsorater
•

Punktet nåede vi ikke på dette møde, men kommer med på næste møde.

•

Karina og Tanja laver et hurtigt nyhedsbrev til alle forældre på skolen.

Evt.

Aktiviteter:
•
•
•
•
•

Tirsdag 17/5 kl. 17-20: bestyrelses kursus på Tandslet Friskole: Mette, Karina, Tanja og Søren
deltager.
Tirsdag 24/5 kl. 19: bestyrelsesmøde - forberedelse til personale møde
Onsdag 1/6 kl. 19: møde med personale og bestyrelse
Mandag 6/6 kl. 19: bestyrelsesmøde - indkomne ansøgninger
Tirsdag 14/6 kl. 19: "sædvanlig" bestyrelses møde, den anden tirsdag hver måned

Næste møde:
•
•
•
•
•

Ny tilsynsførende
Familiære ansættelsesforhold, hvordan er vores holdning.
Input fra generalforsamling.
Nye opgaver med information til kommende 0. kl.
Sponsorater?

