Referat Bestyrelsesmøde D. 21/02-2017
Tilstede: Morten, Mette, Tanja, Karina, Sandra, Nina, Kia, Arne & Rikke.
Fraværende: Rene
Skolelederen beretter:
Årets teaterprojekt blev en succes, trods stort pres og tidsnød. Teaterprojektet evalueres på
medarbejdermøde torsdag.
Disput med FSL ang. formuleringer i forældrebrev og E Svenstruppe' omkring skolens situation. For at
undgå en ny forhandling om fratrædelserne, skal der laves en berigtigelse overfor begge modtagergrupper,
hvoraf det fremgår at det ikke har været meningen at hænge tidligere medarbejdere ud, men blot at
redegøre for skolens situation. Berigtigelsen klappes af med Dzenana Causevic fra Friskoleforeningen.
Forslag om SFO samarbejde mellem de 3 friskoler på Nord-als, således at vi samler elever til pasning i uge
28, 42 og 7 fremadrettet. Hvad tænker bestyrelsen om dette? – Vedtaget.
Vi har en udfordring med elever, der egentlig kunne gå i SFO, men som ikke er tilmeldt og derfor hænger ud
på biblioteket og laver rod i butikken. Enkelte af de store elever hænger også ud, men på en langt mere
fredelig måde og denne gruppe føler sig generet af de yngre elever.
I det nye skoleår udvider vi med en klasse i indskolingen. I de 3 lokaler hos de små, er der fløjdøre mellem
klasselokalerne og dette giver en del støj. Rene er ved at undersøge, om vi må blænde disse døre af med
rockwool imellem, og gips/blød masonit udenpå. Det samme kan komme på tale hos de store om et års tid.
Økonomi, vi udsender opkrævning af oktober-rate pr. brev i denne uge, da det ikke har været muligt at
køre den ind over PBS uden både konterings og opkrævningsudfordringer.
Der hentes refusion for syge og fleksjobbere i denne uge, der kan være problemer med 3. kvartal 2016 fra
statens andel.
Nyt skema for alle fra uge 8, der er lagt en plan for støttetimer og VAKS sættes nu i værk med Annette
Frandsen ved roret. Gitte Sandbæk og Jessie er på vej op i tid og vikarerne Katharina og Maja F tilsvarende
ned i tid. Fra 1. maj trækkes Annette over til at tage sig af førskolebørnene , hvorfor Maja F i denne periode
også kommer i spil.
Terminsprøver, brobygning og projekt "Mig og Min Krop" ligger foran os fra uge 10 og i de næste uger kører
et miniprojekt om "Mennesket på Mars".
Arne er ved at undersøge mulighederne for at skifte telefonsystemet ud, så vi får mulighed for omstilling.

Økonomi:
•

Gennemgang af opdateret budget og 3 års budget –

Gennemgået og godkendt. Der er planlagt med 1 gruppeudvidelse i august 2017.
Budgetteret overskud i 2017 på 146.000 kr., 2018 overskud på 12.000 kr., 2019 overskud på
373.000 kr., 2020 overskud på 778.000 kr.
Hurtig gennemgang af midlertidig revisionsrapport
o Gennemgået overordnet.
Planlægning af møde med revisor.
o Revisor er ikke vendt tilbage med mulige datoer endnu.
Personalebehov næste skoleår.
o Der er lagt en ekstra 80% stilling ind i budgettet. Afklaring af hvilke linjefag der skal dækkes
næste år, skal Arne afklare i løbet af Februar.
Møde med Beierholm
o Planlægges efter årsafslutningen for 2016
Friplads ansøgning
o Ansøgning om friplads fra forælder til kommende barn, som skal på SU i 3 år. Godkendt.
o

•
•
•

•
•

Igangværende:
• Planlægning af generalforsamling
- Fastsætte dato – 18 eller 19/4. Mette spørger Lasse hvilke dage han kan.
- Ordstyrer – Morten spørger
- Hvem er på valg og hvem genopstiller (man bedes være afklaret om man genopstiller)
På valg er: Forældrekredsen: Morten, Rene, Tanja. Skolekredsen: Sandra & Nina
• Ny konstituering – Tanja er ny næstformand
• Vedtægtsopdatering (så den er helt i tråd med forretningsorden)
o Morten laver et oplæg til næste møde.
• Opdatering af værdigrundlag beskrivelsen
o Morten & Tanja laver et oplæg til næste møde.
• Skal der planlægges udlandslejrtur for 9. klasse næste skoleår?
o Tanja vil gerne undersøge mulighederne for at søge fonde ifbm. med lejrskole til udlandet.
• Fondssøgning:
- Lego Mindstorms eller lignende – Mette undersøger mulighederne for at søge fonde og evt. Lego
om 6 æsker Lego Mindstorm til brug i valgfag med programmering.
- Nyt til legeplads – Mette & Karina undersøger hvad man kunne tænke sig på legepladsen og
koordinerer med støtteforeningen som tidligere har været fremme med et forslag om svævebane.
• Udvalg
- Ny formand for hytteudvalg? – Mette spørger nogen forældre.
- Bygningsudvalgsformand, næste skoleår? – Morten spørger Torsten om han vil fortsætte.
• Ny hjemmeside og nyt logo
o 3 forslag fra Rikke er evalueret og overordnet er en cirkulær løsning at foretrække, dog
med nogle børn på en eller anden måde.
o Arne snakker med en forælder som er grafiker med at få forslagene stykket sammen, hvor
der også kommer noget med børn indover.
Diverse:
• Underskrive forretningsorden der blev vedtaget sidst
o Underskrevet

E`svenstrupper:
• Arne laver et indlæg
Rundt om Stevning:
•

Evt.
•

Ingen punkter

