Bestyrelsesmøde D. 13/12-2016
Skolelederen beretter
Nye aftaler omkring gas og el sikrer en bedre pris på skolens energiforbrug. DONG var bedst til begge dele.
Samtaler med flere forældre omkring elevudfordringer.
Forældremøderne er ved at være gennemført, Pegasus har møde i aften som de sidste i denne omgang.
Besøg fra UU, vi har nu fast tilknyttet Steen. Det har været en udfordring at give karakterer i tide, dels pga.
stor udskiftning i lærerstaben, dels pga. sygdom. Der er lavet en aftale med UU om dette.
Arbejde med at få nye iPad gjort klar og udleveret, licensnøgle til Lightspeed mangler stadig. Følgeseddel
modtaget i torsdags, der er rykket dd.
Der er udarbejdet ny udleveringsseddel til eleverne, hvor det pointeres at iPad er til skolearbejde og at vi
kan overvåge brugen af iPad.
Kalender for indeværende skoleår (næsten) på plads, det samme gælder årshjul for skolen.
Airprint fungerer stabilt, ind imellem fungerer det dog, men der er ingen som forventer at det kører
længere.
En ny kopimaskine vil give fordele, både ved at Airprint er indbygget og at den kan levere OCR-behandlere
PDF'er til læseudfordrede elever. Prisen for dette vil være ca. 1.000 kr./md. med det nuværende forbrug af
kopier. Både vi og E Svenstruppe' vil spare penge på klikprisen, og de kan evt. betale en lille del af
merudgiften.
Skolens DHCP server (som styrer alles adgang til internettet) har haft problemer. Den er kørende igen, men
må forventes at skulle udskiftes i starten af det nye år, da det er en gammel server med gamle diske og det
var en diskfejl som lagde den ned.
Indberetninger til VIRK er sat i system, Eunomia skal sættes i system, her er penge at hente på de syge
medarbejdere.
Nuunu har afleveret sine nøgler og Ulla er stadig sygemeldt.
Uanmeldt kasseeftersyn viste at kassen stemte. Der blev givet gode råd om metoder og rutiner til at sikre
god bogføring og let aflæggelse af regnskab.
Vi mangler stadig en rate forældrebetaling som er blevet afvist af PBS. Denne planlægges delt i 2 rater og
lagt på de næste betalinger, for ikke at genere forældrene mere end højst nødvendigt.
Generelt er Grete i gang med en større gennemgang af forældrebetalingerne og de udmeldte elever, dette
arbejde prioriteres, så det er klaret inden jul. De som har betalt 5.000 kr. i indskud, skal have pengene retur
ved udmeldelse.
Annette og Rene har fået kontor i Dronningelogen. Rene har siddet i kælderen, hvor der ikke er dagslys og
en stor de af hans arbejde foregår også på PC, så det var ikke en holdbar løsning. Annette, Grete og Arne får

snart behov for nye pc'ere til administrativt arbejde. Gretes er langsom, Annette og Arne bruger deres
private PC, da MacBook ikke kan afvikle alle de nødvendige programmer.
På undervisningssiden arbejder vi videre med at udvikle morgensamlingen, efter nytår bliver fordelingen af
ansvarlige for samlingen sådan, at den enkelte lærer har lettere ved at lave forløb. Vi vil gerne lave
biblioteket om, så bøgerne kommer hen hvor der er linoleum og der kan etableres morgensamlingslokale,
der hvor bøgerne står nu. Et ønske er at etablere siddepladser med højdeforskydning, så der også kan være
biograf med surround-lyd i lokalet. Hertil foreslår vi at bruge europaller til siddetrappe og pengene fra
Bundsø Pumpelaug til AV-udstyr.
Vi har været ramt af sygdom, men det er tydeligt at alle medarbejdere rykker sammen og får tingene til at
fungere alligevel.
Der ser lige nu ud til at vi har 14 elever til den kommende 0. klasse, heraf er en dog omgænger fra Føniks.
Skolens hjemmeside er ved at trænge til et løft, den er bl.a. ikke responsiv, hvilket Google straffer os for i
søgemaskinerne. Ved søgning dukker der en enkelt dårlig artikel op og der er endnu ingen anmeldelser af
skolen.
Rikke er valgt som ny tillidsrepræsentant.
E.L. projekt efter Jul
Der laves et teaterprojekt på ca. 9 dage i uge 5 og 5.-9. klasse kommer til at stå for teater. De små 0.-4.
klasse skal stå for cafe/underholdningsboder til publikum før teater start.
Overvejer naturvidenskabelig festival senere.
Personale

Overenskomst med TAP – Arne spørger aktuelt personale om de er interesseret i dette og er dette
tilfældet, laves en aftale.
Lukket punkt for bestyrelsen
Økonomi:

Lønpolitik godkendt af bestyrelsen. Der er ikke pt noget ønske blandt medarbejder med at få
udarbejdet en lokal aftale.
Gennemgang af budget og sidste rettelser blev gennemgået. Budget for 2017 godkendes. Heri er
kopimaskine (12.000 kr.), server (10.000 kr.) samt ny pc (15.000 kr.) til Arne, sekretær og Anette.
Der har været en friplads ansøgning og denne godkendes af bestyrelsen.
Godkendelse af processer og retningslinier
Revideret forretningsorden godkendes 1. gang. Medtages til næste bestyrelsesmøde til 2. godkendelse.
Retningslinier for medlemskab af skolekreds godkendes og ligges på intranettet.

Retningslinier for kommunikation på intra godkendes og ligges på intranettet.
Hans Jørgen opretter mapper til arkivering af retningslinier og årsplaner til klasserne.
Tanja og Kia laver opdatering af medlemsliste (bl.a. tidligere forældre der er långivere)
- Gennemgang af liste med henblik på ophør af udvalgte medlemskaber pr. 1/4-17 med baggrund i
ny beskrivelse. Flyttes til næste møde.
Der er lavet et udkast til årsplan for pedel og lejeaftale for græsslåning og René vil gerne lige revurdere den
over en længere periode for at se hvordan det stemmer overens.
Planlægning af workshop for medarbejdere og bestyrelse
Workshop afholdes den 12.1 2017 kl. 16. Morten undersøger om han har en præsentation omkring E.L., der
kan tages udgangspunkt i. Nina laver plan for mad til workshoppen. Morten udsender dagsorden.
Diverse:
Plan for arbejdslørdag i januar udarbejdes af Nina og Kia. Tanja sikre indkaldelse sendes ud.
Der besluttes, at der kan købes en ekstra støvsuger. Dette iværksættes af Grethe i det nye år.
Bluetooth tasteturer bør elever have i udskolingen. 9. klasse i indeværende tester, hvor anvendeligt det er.
•

Intro af fri for mobberi i førskole/indskoling – udsættes til næste gang.

Vagtlisten annulleres, da der er overvågning på.
E`svenstrupper:
Deadline den 20. januar 2017.
Rundt om Stevning:
Næste deadline er i Januar 2017.
Evt.
Der drøftes mulighed for at få programmering på skoleskemaet som valgfag fra næste år.

