Referat fra bestyrelsesmøde D. 9/8-2016
Til stede: Arne, Morten, Sandra, Kia, Tanja, Karina, Lene og Søren
Fraværende: Nina og Mette
Sendt til: Skoleleder og bestyrelse
Skolelederen beretter:
•

Arne har været ansat siden 1. juli. Han har brugt tiden på at dykke ned i Svenstrup friskole.
Personalet har nu været i gang på skolen siden torsdag den 4. august.
Mandag den 8 august havde eleverne første skoledag med morgenmad, morgensamling og snak i
klasserne. Arne føler sig taget godt i mod af forældre og elever, som gerne lige kigger ind forbi og
hilser på.
Alle medarbejdere er blevet tilbud en miniMUS samtale med Arne. Et par stykker har benyttet sig af
tilbuddet. Nogle ønsker at tillidsrepræsentanten deltager og sidde samtaler er ved at blive planlagt.

Personale:
• Opstart og skema:
Torsdag gennemgik personale og Arne skema og fik lavet småændringer. Skemaet gælder frem til
efterårsferien, hvor det revideres igen. Personalet har ytret deres ønsker.
Støttetimer dækkes af: Gitte S, Gitte F. og Betina.
SFO timer dækkes af: Anette, Jessie og Ida.
Arne er ved at kigge på hvilke elever der har brug for støttetimer og få bevillingerne på plads.
Der er indført gårdvagt, som fungerer ved at der er en der er ansvarlig for at holde øje på ude og
inde-arealer, eller være til rådighed på lærerværelset.
Der skal udarbejdes en årskalender, for at kunne planlægge ud fra tidligere års praksis.
Lige nu er personalet og Arne i gang med at planlægge det store Ekspeditionslæringsprojekt, som
skal starte her i august og slutte af med lejrskole. Der ligger en plan for hvad der skal ske på
lejrskoleturen og der arbejdes med emnet Energi som hovedoverskrift. Der skal planlægges
underemner, som eleverne kan arbejde videre med.
Der er bestilt og bevilliget gratis transport med DSB. Vi afventer en plan for transporten, så vi ved
med tidspunkter og antal skift.
Arne undersøger med Karlsskov skolen hvilke måltider der gives på deres skole. Her er det planlagt
at der er forældre til at lave morgenmad (+madpakker) og aftensmad samt at der bages boller og
kager.
• Samarbejde fremover:
Arne er ved at undersøge et arrangement for medarbejdere og bestyrelse, hvor der skal arbejdes
med samarbejde og kommunikation.
Arne fortæller at personalet ønsker at mødes med bestyrelsen for at få en snak om værdigrundlag
og visioner. De føler sig usikre på, om de stadig er de samme. Det bekræfter bestyrelsen at de er og
vil invitere medarbejderne til et møde. Karina sender dagsorden ud.
Medarbejderrepræsentanten fortæller at personalet har det svært i øjeblikket og gerne vil mødes
med bestyrelsen.

Lene meddeler at hun ønsker at træde ud af bestyrelsen. Da Torsten trådte ud af bestyrelsen i juni,
er Karina, som var suppleant blevet bestyrelsesmedlem. Der skal derfor indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, da vi mangler endnu et bestyrelsesmedlem samt en suppleant. Morten
indkalder til generalforsamling den 31. august og sender dagsorden ud.
•

Hvor vidt er vi med lokalaftalen:
Arne arbejder med at få lavet opgavefordelingen færdig og der forhandles derefter lokalaftale.

Udvalg: Punkt ikke drøftet 9/8.
• Nyt medlem af bygningsudvalg
Budget:
• Budgetudvalget mødes i uge 33 eller 34 og går budgettet igennem.
Science lokale:
• Status: Punkt ikke drøftet 9/8.
• IT setup:
Morten får styr på det sidste i den kommende weekend.
Diverse: Punkt ikke drøftet 9/8.
• Opdatering af forretningsorden
• E.L. Projekt status?
• Lejrskole status?
• Ny dato for workshop.
• Hvilken regler for sygemeldinger af børn.
• Hvordan skal Universet (Hytten) benyttes
• Skolekreds abonnement
• Velkomstfoldere opdateres
• Tavle til input til Pedel
• Plade ved indgang eller andet sted til sponsorer ved en min. Pris.
• Personale tavle så alle forældre kan se hvem der høre til.
• Salg af tidligere sløjd ventilationsanlæg
• Tilbud om morgenmad i sfo
E`svenstrupper:
• Næste nr. senest 20 august. Hvem laver noget.
Evt.

