Bestyrelsesmøde D. 11/04-2017
Til stede: Tanja, Kia, Nina, Mette, Arne, René, Karina, Morten, Sandra, og Rikke (medarbejderrepræsentant)
Fraværende:
Skolelederen beretter:
E-L Projekt "Min og din krop"
Projektet løb over 2 uger, hvor de 3 yngste klasser startede hver dag med enten matematik eller
danskundervisning. Efterfølgende blev der arbejdet med kroppens dele og funktioner. Da eleverne var
blevet forberedt, tog alle til Nordborg, hvor der var besøg på brandstationen, sundhedscenteret og
biblioteket. Især besøget på brandstationen gav lidt dønninger på Facebook, da det ikke var Svenstrup
brandstation. Årsagen var manglende svar på Marias henvendelser og at vi i Nordborg kunne besøge flere
steder på en gang. Oprindeligt var der planlagt besøg på sygehuset i Sønderborg, men de var ikke
interesserede i vores besøg.
Projektet blev afsluttet med en flot publikation, hvor de yngstes tegneserier var blandet med de ældstes
artikler. Næste gang skal vi huske at inviterer forældre og andre interesserede til fremlæggelse i god tid.
MUS samtaler
De første MUS samtaler med lærerne er afholdt, pædagogerne kommer efter påske. Der tegner sig et
billede af et godt samarbejde og at alle glæder sig til at vi kan tage ejerskab til det kommende skoleår.
Pædagogisk dag 21/4
Der er pt. kun 3 forældre på hjælperlisten, jeg har spurgt Ioana om der er kommet flere på, ellers har vi en
udfordring.
Formålet med dagen er, at få planlagt skoleåret 2017/18 med aktiviteter, årskalender, lejrskole/udlandstur,
fagfordeling, E-L projekter, tovholdere på E-L osv. Kort sagt, skal mødet ende ud i, at alle kan gå hjem og
planlægge deres undervisning og de øvrige opgaver, de har fået ansvar for.
Udlandstur?
Plan A, Grønland med 9. klasse
Plan B, Berlin med Pegasus
Hvis der kan skaffes økonomi til det, kan begge planlægges ultimo marts/primo april 2018. Berlin kan gøres
for 1/4 af Grønland pr. elev. En udlandstur vil også have god PR-værdi, uanset om det bliver plan A eller B.
Efter- og videreuddannelse 2017/18
Rikke skal færdiggøre læsevejlederkurset og på TR kursus (3*3 dage)
Grete skal på administrationskursus (3 dage) og EDB-Brugs kursus
Morten eller Maria vil jeg gerne have på matematikvejlederkursus
Sommerferie 2017
Der er varslet ferielukning af skolen i ugerne 28-31, således at medarbejdere uden feriepenge kan søge om
at få feriedagpenge. I uge 26 og 32 holdes møder med opsamling på indeværende skoleår og de sidste
detaljer om det kommende.

Elevsituationen
Vi har sagt farvel til 3 elever, der er startet en ny og der er flere interesserede der henvender sig i
øjeblikket.
Personale:
• Ansøgninger til lærerstilling
Generalforsamling:
- Indkomne forslag:
• Afklaring af det sidste praktiske
Kaffemaskine
Kage: Nina, Sandra og Tanja bager.
Sætte borde op: Karina, Mette, Nina, Kia og Tanja.
• Referent: Tanja
• Gennemgang og færdiggørelse af oplæg til dagsorden
Markedsføring:
• Markedsdag den 6. maj: Mette, Arne og evt. Morten
Foldere, tatoveringer, sang, andet? Der afholdes møde inden.
• Andre tiltag?
Evt. Ringridning, Nordals/Stevning Musikfestival, foldere/flyer, Facebook med nyt logo,
Budget:
• Status for 1. kvartal
Kia sætter sig sammen med Grete og får ryddet op i posterne.
• Opdateret budget gennemgang: Budget godkendt og sendt til revisor.
Der snakkes om hvilke og hvordan budgetark skal bruges fremadrettet. Det bliver det nye
økonomiudvalg efter konstituering, der skal kigge på opgaven.
o Pedelstilling: Genopslås ikke nu.
o Elevtal: opdateret i budgettet.
Igangværende:
• Værdigrundlag – sidste gennemgang og evt. rettelser
o Ny vejledning om krav til hjemmeside (https://www.friskoler.dk/nyheder/artikel/titel/nyvejledning-om-krav-til-hjemmesider-tilsyn-med-hjemmesiderne-og-tilbud-omkvalitetssikring-ko/)
Der sendes blanketten om at hjemmesiden overholder nye krav. Morten opdaterer
hjemmesiden med evalueringer, inden da.
EU’s persondatalov
(http://www.friskoler.dk//index.php?id=66&tx_ttnews%5Btt_news%5D=761&cHash=edea
9b25c6950f0975bbc9f29b112b52)
Udsættes til senere, når der er mere info fra friskoleforeningen. Arne er opmærksom.
Logo: bliver færdigt i uge 16. Praktisk:
Skiltet uden på skolen; Morten
Skilt ude ved vejen; Kia
o

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

Brochurer, brevark, klistermærker til kuverter; Arne/Grete
Kuglepenne, streamere og andre reklameting?; PR-udvalg
Webshoppen; PR-udvalg
Banner, kan der sættes ny folie i det stående skilte vi har fået? Ellers et nyt banner; Kia
Forberedelser til førskole start
Møbler; Førskolebørnene skal være i SFO. Maja og Annette vil bytte børn nogle gange, for at
børnene lærer dem begge godt at kende.
Ipad: Der er ved at være styr på dem.
Regninger skal sendes ud inden 1. maj.
Kasser til de nye børn i klasserne.
Garderober med navn.
Maja sørger for gaver til børnene.
Boller og velkomst til nye forældre og børn den 1. maj.
Pedel opgaver?
Græsslåning vil René fortsætte med hen over sommeren
Overdragelse af kode til alarmer osv. til Morten.
Varmestyring; Morten, Hans Jørgen og Arne overtager.
Indsamle oplysninger om, hvad opgaver forældre kan hjælpe med.
Arbejdslørdag (hvad er vigtigst? Husk evt. moon cars, cykel bane, ophængning af resterende
garderober, opskrivning af 120 ord)
René har lavet en liste, inden han stoppede.
Bygnings udvalg - status og opgaver i 2017
Torsten fortsætter som formand.
Hytten - udlejning og evt. ny formand?
Finn Lehmann fortsætter som formand
Møde med Universe/Maria og Mette 30/3
Man kan bestille klassearrangementer (28 elever for 2800 kr.)
Besøg hos Universe i forbindelse med E.L. projekter.
Universe vil evt. gerne bruge vores elever til billede, hvis de har brug for det.
Maria kender en dernede, så vi tror på et samarbejde på sigt kunne blive godt. Evt. ved at starte
med klassearrangementer.
Legeplads ønsker fra elevrådet
Ønske om tarzanbane og en hyggekrog.
Fonde - legeplads og udlands lejrskole
Mette vender tilbage mht. legeplads, når der er nyt.
Vi mangler nogle konkrete planer for lejrskole, for at kunne søge nogle puljer. Tanja har en liste,
med Fonde vi kan søge, når vi er klar.
Årshjul for forældre/bestyrelse (en samlet oversigt over
forpligtelser/arrangementer/støtteforeningen osv. ud over online kalender)
Fast møde med formændene for de forskellige udvalg, for status på opgaver.
Mette vil gerne lave et oplæg til et årshjul til næste bestyrelsesmøde.

Evt.
•

Musiklokale; Maria og Morten vil gerne arbejde på at få lavet et musiklokale.
Spørg gerne forældre, om de kan hjælpe med at skaffe instrumenter.

