Bestyrelsesmøde D. 11/05-2017
Til stede: Henrik, Kia, Mette, Arne, René, Karina, Morten og Rikke (medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Tanja, Nina, Sandra
Skolelederen beretter:
Afgangsprøverne gik tilfredsstillende, bortset fra de forventede problemer med de digitale prøver. STIL har
endnu ikke formået at få digitale prøver til at fungere gnidningsfrit. Alle elever i Pegasus fik lov til at prøve
kræfter med de skriftlige prøver, mange af dem endda med de samme opgaver som den officielle FP9
prøve. Alle skriftlige opgaver rettes nu af 1 ekstern censor, så vi kender ikke resultaterne før tidligst 29/5.
Majbørnene fik en god start, med en flot pyntet skole og medarbejdere som glædede sig til at tage imod
dem. Deres iPads er endnu ikke udleveret, da Annette og Maja ikke vurderer at de har behov for dem
endnu. Når Annette og Maja ved, hvilke app’s de vil benytte, installerer vi dem og udleverer til majbørnene.
Der er ikke leaset nye iPads, men udleveres maskiner som er opsamlet i forbindelse med seneste
udskiftning af iPads.
Uge 18 blev desuden præget af et sammenfald mellem Rikkes læsevejlederkursus, afgangsprøver, årsprøver
og så lige lidt sygdom i medarbejderstaben. Jessie er nu sygemeldt i længere tid med 2 cyster, som skal
følges og fjernes. Forventes - med lidt held - retur ultimo maj. I Jessies fravær er Heidi Valentin, som søgte
job som lærer men er pædagog, kaldt ind på timebasis. Nogle timer spares og klares af eksisterende
medarbejdere, og så skal der søges refusion fra Eunomia (Fordelingssekretariatet), noget vi ikke har været
gode nok til i dette skoleår. Rent administrativt er det tungt, men er et af de områder, hvor vi kan bedre
skolens økonomi.
Der er kommet gang i at få aktiveret PPR, så vi kan få søgt støtte til de relevante elever i det kommende
skoleår. de første møder er afholdt og flere kommer inden sommerferien. Vi har budgetteret med 7 SPSelever, men en hurtig gennemgang af skolens elever viser desværre at der er mindst det dobbelt behov
som vi nu skal se om vi kan trække igennem. Særligt Store Bjørn er hårdt ramt, og skal have særbehandling
for at komme på niveau, inden de bliver for langt bagud. Det er min plan at give dem 2 ekstra dansk timer
og 1 ekstra i matematik. Rikke kommer ind over med VAKS, muligvis for hele klassen i efteråret.
På det administrative plan, ligger der mange indberetninger til diverse myndigheder, herunder om
bestyrelsens plan for at sikre ligelig fordeling mellem kvinder og mænd i bestyrelsen, diverse lønstatistikker,
regnskabsindberetning og rapportering om anvendelsen af SPS-midler det seneste år.
Nye elever på vej, en pige kommer på prøve i Store Bjørn fra 6/6 til 16/6 med henblik på start til august og
pige som er på prøve i Pegasus ser ud til at have fået fat.

Koordinering omkring hytteudvalg
Morten har talt med Finn
• Status på det forgange år, hvad fungerer og hvad fungerer ikke
• Udvalget. Hvor mange skal der være fremadrettet
3 hold af 3 mand
• Budget for vedligeholdelse
•

Det er besluttet at lave et Pedeludvalg i stedet for et hytteudvalg og bygningsudvalg, da der ikke er
så mange opgaver i hytten i vinterhalvåret
Der skal bruges 10 mand

Personale:
• Jessie’s timer dækkes delvist af vikarer og nuværende personale.
Markedsføring:
• Hvordan gik markedsdag den 6. Maj?
Super god oplevelse, at være med! Positiv feed-back fra besøgende og de elever der var med.
• Andre tiltag?
Mette undersøger med markedsdag i Guderup og Augustenborg
Praktiske ting:
• Ude pedel status?
Se under hytteudvalg.
• Hul i taget, billedkunst
Kia indhenter et tilbud.
• Dårligt gulv i håndgerning
Kia finder en, der vil kigge på det.
Budget:
• Status
Udtræk gennemgået. Posterne passer stort set sammen med budgetteret.
• Planlægning af aktiviteter i forbindelse med budgetark vurdering
Morten indkalder til møde i økonomiudvalg.
Planlægning hjælpeliste
•
•

Hvilke aktiviteter skal på listen (skole, støtteforening)
8 point pr. forælder i løbet af et skoleår.
Planlægning af opgaverne i forbindelse hermed
På separat liste. Morten hører Ioana om hun vil koordinere opgaverne med forældre.

Planlægning rengøringsliste
•

Oversigt over datoer med rengøring
6 mand pr. hold, rengøring 4 gange årligt.

•

Planlægning af opgaven med den ny liste
Karina hører Janni om hun vil fortsætte med rengøringslisten. Der skal laves helt nye hold, taget
udgangspunkt i, hvem der kan være nøgleansvarlig.

Fritagelsesliste
•

Starte opgaven med overblik over fritagelsesliste
Hjælpelisten:
Pedeludvalg: 10 mand
Bestyrelsen er fritaget pga. bestyrelsesarbejdet
Rengøring:
Pedeludvalg: 10 mand
2 personer har søgt om fritagelse.

Igangværende:
•

•

•
•

Logo
o
o

Status
Sidste detaljer besluttes
Der er taget beslutning og Arne arrangerer det sidste med Tina Dohse.
Legeplads
o Status på søgning af midler
Modtaget 50.000 kr. fra SE vækstpulje samt tilsagn fra Støtteforening på 70.000 kr.
Afventer svar på ansøgning til Jubilæumsfonden.
o Planlægning af aktiviteter
Møde med Elverdal mandag den 15/5
Møde med Rejstrup uge 22
Udsættes: Tanja er her ikke
Fonde - udlands lejrskole
Udsættes:
Årshjul for forældre/bestyrelse (en samlet oversigt over
forpligtelser/arrangementer/støtteforeningen osv. ud over online kalender)

E`svenstrupper:
•
Rundt om Stevning:
•
Evt.
•
•

Beslutning om at betale for en back-up af vores hjemmeside og server, for at undgå hacking mod
betaling for at få indhold udleveret igen. Det koster 100 kr./mdr.
Ros til førskoledag og pige/drenge-dage i SFO

