Referat bestyrelsesmøde D. 08/06-2017
Til stede: Tanja, Kia, Mette, Arne, Sandra, Karina, Morten og Rikke (medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Nina, , Henrik, René
Skolelederen beretter:
Arbejde med at søge støttetimer til elever med særlige behov tager megen tid, møder, udarbejdelse af
udtalelser, planer og testresultater. Hvis vi får støtte til alle, drejer det sig om 12 elever!
I det hele taget er der megen administration for tiden, vi mangler bl.a. diverse blanketter til prøverne.
Arbejde med budget og økonomi samt etablering af kontrolrutiner. EDB-brugs har været inde over
kontoplanen pga. fejl.
Afgangsprøver forløber som forventet, begge 9. klasses elever er kommet ind på deres
ungdomsuddannelse.
De 2 elever som lå på bedding som nye elever i Store Bjørn og Pegasus kommer ikke alligevel.
Fagfordeling godkendt af lærerne, hvordan med Fysik/Kemi til Store Bjørn? Det er min vurdering at de dels
skal bruge energien på at blive mere sikre i dansk og matematik, dels at de ikke er sikre at have i
Sciencelokalet endnu.
EL-Projekter 2017/18, Verdenshandel (Fristrup-lignende arrangement, men med fokus på verdensdelene),
Bæredygtighed, Vejr- og Klimaforandringer (3-5 årigt projekt), teaterprojekt, uge-sex. Der er sat 2
medarbejdere på som tovholdere til hvert projekt.
Valgfag i 4 perioder hen over skoleåret er under beskrivelse hos faglærerne.
Hærværk på flagstang samt udearealer. Overvågning skal forbedres.
Praktiske ting:
• Oversigt over udvalg næste skoleår
Karina informerer Ioana ang. nye ting på hjælpelisten samt Ioana og Janni om fritagelseslisten.
• Sommerafslutning
Translokation for 9. klasserne.
Line kommer og hilser på.
Næste skoleår:
• Skemaplanlægning
Storebjørn får ikke fysik/kemi, men i stedet Natur/fysik fag, da der kun er tre 5. klasser.
• E.L. projekter og planlægning
• Valgfag
• Materialer: Der er styr på det.
• Morgen samling i biblioteket: Afventer info. fra Ib, om der kan skaffet en projekter. / møde on time
7.55 / musik lokale
• Ønske om at mødetid tilpasses bus 223 FRA Nordborg. I dag skal de med kl 7 for at kunne nå at
være der til kl 7.55: Bussen er inde 7.51 og det er godkendt at børn fra nord kommer med den bus.
Budget:
• Budgetopfølgning
Gennemgået

•

Budgetværktøj fremadrettet
Arne undersøger hvilke budgetark de andre friskoler i området bruger.

Igangværende:
• Hjælpeliste og rengøringsliste (v. Karina og Tanja)
• Færdiggørelse af fritagelsesliste (v. Karina)
OK – sendes til Janni og Ioana (med Grete i kopi)
• Logo
Elementerne introduceres i løbet af uge 23 til morgensamling og på facebook
Hjemmeside opdateres når nye skilte ankommer.
Nye skilte, Kia bestiller:
• Legeplads (v. Mette)
Lillebjørn har været på besøg og Mette fortsætter arbejdet med et endelig tilbud og planlægning af
opsætning.
Borde/bænke sæt er bestilt og bliver hentet og sat op.
• ipads til Perseus / registrering af alle pc / opdateringer
Kommer der styr på før ferien.
• Universe undervisningsdag - aftale/samarbejde på sigt
Feedback til Universe. Arne sender noget til Mette efter personalemøde torsdag uge 24.
• Brug af hytten
Der er planlagt flere besøg her inden ferien og der er ønske fra personalet om meget mere brug
næste skoleår.
• Markedsdag i Guderup og Augustenborg (v. Mette)
Augustenborg i august. Mette finder ud af hvem der er ansvarlig og giver Arne besked.
• Fonde - udlands lejrskole (v. Tanja)
Har en liste med fonde, som sendes til Arne. Der skal nedsættes et udvalg til arbejde videre med
dette.
• Årshjul for forældre/bestyrelse (en samlet oversigt over
forpligtelser/arrangementer/støtteforeningen osv. ud over online kalender)
Udsættes til næste møde
• Opgaveplanlægningsværktøj
Udsættes til næste møde
• Pap hos Kallehave
Skal bæres i kælderen – hvem? Arne skriver ud.
• Få tilbud på reparation af tag i billedkunst (v. Kia)
Afventer tømre.
• Undersøge hvilke muligheder der er med gulv i håndgerning (v. Kia)
Efter 1. juli
• Mangler underskrift på referat
Diverse:
• De 120 ord på indskolingsgangen
Arne er i gang med at undersøge tilskud på dette og planlægges evt. til hovedrengøring eller
arbejdsdag.
• Alfabet og tal i skolegården
Arne er i gang med at undersøge tilskud på dette og planlægges evt. til hovedrengøring eller
arbejdsdag.

E`svenstrupper:
•
Rundt om Stevning:
•

Evt.
•

