Bestyrelsesmøde D. 10/01-2017
Til stede: Tanja, Arne, René, Karina, Morten, Sandra, Nanna og Rikke (medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Nina, Kia og Mette
Skolelederen beretter:
Tiden siden sidst har især været præget af flere ting,
-at finde en løsning på Anders' timer
Morten Vind Nissen går ind som timelærer i matematik Andromeda
Maria overtager GEO i Pegasus
Musisk/Kreativ køres af AM indtil vinterferien
-udsendelse af slutopgørelser til forældre som har trukket børn ud af skolen
2 tidligere forældre har henvendt sig ang. efterbetaling
- udlevering af nye iPads og forsøg på at få Apple School Manager til at virke
Atea kontaktes for at få anvendelsen på plads, det koster ca. 2.000 kr
- opgørelse og kontrol af alle forældrebetalinger
Vi har fået foræret et klaver af kirken, hvad må vi med de gamle?
Vi har fået foræret 2 paller tegnepapir i storformat Kopimaskinen er udskiftet, så vi nu kan lave læsbare
PDF-filer til eleverne Ny server sat i drift 9/1, giver mulighed for fællesdrev, i første omgang til
administrationen Der er indkøbt 3 nye pc'ere til administrationen Ny hjemmeside under opbygning, måske
klar til vinterferien?
Uge 5 og 6 helliges teaterprojekt, dog skal de 2 elever i 9. have prøverettet undervisning i naturfagene Uge
11 skal 8. klasse i brobygning Efter uge 7 tilpasses skemaet, såfremt der ikke er en ny lærer på plads senest
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• SFO's ferieplaner (skoleferie 24. juni til 14. august, hvis vi skal følge Sønderborg Kommunes
ferieplaner)
Det er besluttet at SFO’en holder lukket uge 28, 29, 30 og 31. Der bliver lagt en ferieplan på skolens
hjemmeside.
Personale:
• Aftale om leje af René’s udstyr til bl.a. plæneklipning
• Årshjul for pedel
Nanna har en plan med, som vi har gennemgået.
• Arne og René vil lave et oplæg til en vedligeholdelsesplan for skolens bygninger, som kan bruges i
vores langtidsbudgetter. Denne skal gennemgås og godkendes af bygningsudvalget. Bygninger og
udstyr forventes gennemgået hvert år fremadrettet i september.
Økonomi:

•

Budget

- Midlertidigt overblik over sidste år; Udskydes til næste bestyrelsesmøde, da der mangler
konteringer for 2016. Revisor kommer og laver årsopgørelse den 7. februar.
- Gennemgang af 3 års budget
En snak om elevoptag fremover; der regnes med et elevoptag på 12 hvert andet år og 6 hvert andet
år, ud fra en forventning om at fortsætte med sammenlæste klasser. Dette vurderes dog fra år til år
ved lægning af næste års budget.
Vedligeholdelsesplan; bliver sat i værk, så der kan vurderes hvad der skal forventes af vedligehold
og renoveringer fremadrettet.
- Revidering af budget; udsættes, der skal holdes et møde i økonomiudvalget inden.
Igangværende:
• Godkendelse af revideret forretningsorden, 2. behandling; Godkendt
• Opdatering af medlemsliste (bl.a. tidligere forældre der er långivere)
Medlemsliste er opdateret. Tanja overdrager listen til Grete (sekretær).
• Planlægning af informationsmøde for forældre til kommende 0. klasse 22. februar
Tid; 19-21. Dette lægges på hjemmesiden og facebook.

•

Forberede workshop
- Forventningsafstemning iblandt bestyrelsen (se punkt under div.)
- læs det vi har stående på hjemmesiden om
E.L. http://www.svenstrupfriskole.dk/information/ekspeditionslaering_kort.html
Visioner http://www.svenstrupfriskole.dk/om_friskolen/fremtidsvisioner.html
- Praktiske forberedelser

Diverse:
• Intro af fri for mobberi i førskole/indskoling;
Fremlægning på workshoppen den 12/1. Mette tager materiale med.
• Diskussion omkring forældreforpligtelser, mail fra Arne d. 20/12.
Karina laver et forslag til formulering af forpligtelser på hjemmesiden:
http://www.svenstrupfriskole.dk/indskrivning/forpligtelser.html Til forpligtelser pr. familie.
E`svenstrupper:
• Deadline den 20. januar 2017; Arne skriver et indlæg.
Rundt om Stevning:
• Deadline er i januar 2017; der kommer ikke noget med denne gang.
Evt.
•
•
•

En snak om information til forældre, evt. via ugebreve.
Arne melder ud, hvordan lektiecafeen kører og laver en ordning, hvor man kan melde sit barn til.
Vedtægter skal ændres iht. forretningsorden på næste bestyrelsesmøde, i februar.

