Bestyrelsesmøde D. 14/09-2017
Til stede: Nina, Henrik, René, Tanja, Kia, Arne, Karina
Fraværende: Morten, Sandra, Rikke (medarbejderrepræsentant)
19.15-19.30 Skolelederen beretter:
God skolestart, skemaet fungerer og det gode samarbejde som var før sommerferien er fortsat. Line er gledet
naturligt ind i flokken og er god til at spørge om hjælp, når hun har behov for det.
De første 4 uger har været møde- og kursusintensive med flere møder med PPR (AM m.fl.), møde om
Persondataforordningen (AM), Kursus v. Fordelingssekretariatet (AM), Administrationskursus (GV), TR-Kursus (RWH),
Læsevejlederkursus III (RWH), Matematikkursus (MVN), Lightspeed opsætning og workshop (AM), Ledermøder
friskoler Sønderborg + kommunen (AM) samt besøg af potentielle nye forældre og div. sælgere.
På kontoret er vi ved at få styr på div. procedurer som dels sikrer os mod overraskelser og dels gør os mere effektive.
Der er fast ugentligt møde m. Annette og Arne, hvor ledelsesmæssige opgaver bliver drøftet og fordelt.
René Hansen er startet i praktik som pedel. Praktikken løber indtil efterårsferien, hvorefter vi har option på
yderligere 3 mdrs. lønnet praktik (løn for 6 timer/uge). Praktikken er kommet i stand via Alsmic som har læst i
E'Svenstruppe'
Høring om byggetilladelse til minkfarm modtaget (bilag).
De nye valgfag kører godt og eleverne virker til at være glade ved de aktiviteter, de har valgt. Billedkunst ude er dog
rendt i udfordringer med vejret, idet de ikke kan male døre mm. når det er vådt.
Næsten alle elevernes iPads er nu indrulleret på skolens Lightspeed server. Vi stadig nogle enkelte maskiner, som
enten er låst til tidligere medarbejderes Apple-Id eller som er for gamle til at kunne afvikle/installere de nødvendige
apps. Sidstnævnte problem kan evt. løses ved at starte Pegasus' udskiftning af iPads med PC'ere nogle måneder før
end beregnet. Udgiften til dette vil ligge på 3-4.000 kr i år og et lignende beløb til næste år.
Vi har fået tilbud på stole til Pegasus og Andromeda til 1.000 kr/stk + moms ved køb af 25.
19.30-20.30 Beslutningspunkter:
• Ændring af Telefoni (Se bilag)
Årlig drift ca. 8.500 kr. og 2.500 kr. at etablere samt 3 nye mobiler. Tilbuddet fra Stofa godkendes og nye
telefoner lægges i budgettet til næste år.
• Indkøb af nye mobiltelefoner
Køb udskydes til næste år, brugte prøver at skaffes.
• Samarbejde med Profitpartner (Se bilag)
Vi vil gerne bede Profitpartner til at gennemgå tilbuddet til Økonomiudvalgsmøde den 5/10. Arne
arrangerer.
• Tilbud fra Stenstrøm Byg (Se bilag)
Kia deltog ikke i behandlingen under dette punkt. Tilbuddet på vindue og gavl godkendes. Som statslig
finansieret, er man forpligtet til at indhente flere tilbud, hvilket vi også agter at gøre i fremtiden.
• Reparation af gavl
• Udskiftning af vindue(r)
Skråvindue i billedkunst udskiftes. Der gives tilbud på resten.
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Ansøgning om byggetilladelse til legeplads
Tilladelsen er kommet.
Samarbejde med Universe 2017/2018
Mette og Arne er i kontakt med Universe. Kommunens samlede friskoler, ønsker at indgå samarbejde med
Universe.
Fritagelseslisten
Ny version er godkendt, lægges på intra.
Forældreforpligtelser (Se bilag)
Ny beskrivelse af forældreforpligtelser godkendes og sendes ud sammen med nyhedsbrev. Træder i kraft fra
1/10-17. Der skal opdateres på hjemmesiden og intra.
Rengøring i klasserne; vil man bruge tid på det om fredagen?
Det er svært rent praktisk at få det til at hænge sammen. Der vil dog strammes op på det daglige
duksearbejde.

20.30-21.00: Økonomi – udskydes til næste møde.
• Nyt budgetark
• Budget
• Statusopfølgning
• Kurser; budget/lønkørsel?
21.00-21.30 Status
• Udlandslejrskole
René og Arne mødes mandag den 18/9. Maria inviteres.
• Legeplads; Byggetilladelse, tidsplan, stand på den nuværende legeplads, ønsker yderligere, 2x slackline og
solsejl; er det købt?, bliver hængekøjer brugt?
Mette afventer starttidspunkt fra Lillebjørn.
Slackline, solsejl og hængekøjer er købt.
• Hytten
Bruges hver tirsdag til Outdoor valgfag indtil efterårsferien. Klasserne hver især planlægger også aktiviteter.
• Nye elever; 4 nye elever er startet siden skolestart i august.
• Fri for mobberi
Der skal forefindes en mobbepolitik på skolen, som skal godkendes af bestyrelsen inden 1/10-17.
2 medarbejdere skal deltage på ’Fri for mobberi’.
• Morgensamling i biblioteket
Vi er ikke klar i biblioteket, men der arbejdes videre med det. Der skal dog investeres i projekter og andre
materialer. Det bliver ikke 2017.
• Musiklokale og instrumenter
Afventer at morgensamling flyttes ind i biblioteket.
• Lydisolering i Sciencelokale
https://www.baux.se/woodwool-tiles-hexagon/ Det godkendes at bruge op til 2.000 kr., alt efter hvad der er
nødvendigt. Arne kontakter firmaet.
• Nye medarbejdere; hvordan går det?
Line er faldet rigtig godt til, og passer godt ind i lærerteamet.
• Hvordan fungerer undervisning på indskolingsgangen med midterlokalet taget i brug
Der er støjscener, og man vil gerne have blændet dørene af. Det skal undersøges med Brand og Redning om
det er lovligt. Så kan der sættes i gang.
21.30-21.45: Planlægning af aktiviteter
• Pædagogisk dag i november; ideer til aktiviteter
Skoleovertagelse igennem Den Frie Lærerskole. Mette undersøger.
• Opgaveplanlægningsværktøj
Mette laver et oplæg til en excel liste til at starte med.
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Dato for workshop i februar
Onsdag den 28/2-18 kl. 16.30-21.00 inkl. aftensmad.
Dato for konstituerende bestyrelsesmøde; evt. den 26/4-2018?
Tirsdag den 24/4-18
PR-udvalg; vil en af medarbejderne evt. deltage?
Nej tak, de kommer med input, hvis de har nogle.
Reklamefilm; Svenstrup Friskole
Vi tager det op på et PR-udvalgsmøde, sammen med de små historier på vores hjemmeside.

21.45-21:55: Evt.
- Den 25/9-17 er der byggeudvalgsmøde, hvor der planlægges arbejdslørdag. Input kan sendes til Henrik.
- Lus er et stort problem. Arne undersøger hvilke muligheder der er for at få bugt med problemerne, der hvor der
ikke behandles.
- Tøj med nyt logo kigges der på.
- Lommepenge til lejrtur; Arne melder endeligt ud i nyhedsbrev fredag.
21:55-22.00: Underskrift af referat

