Referat fra bestyrelsesmøde D. 11/01-2018
Tilstede: Tanja, Morten, Henrik, Mette, Nina, Kia, Arne og Rikke
Fraværende: Karina, Renè, Sandra
Referent: Tanja Petersen
19.00-19.20: Skolelederen beretter
•

Syge medarbejdere. Morten er på vej op i tid igen.
Jessie er sygemeldt med en svær depression.
Vikar Mikkel er på matematik i Herkules og Store Bjørn indtil videre. Kan også komme på tale til
nogle af Jessies støttetimer, men skal holdes under 180 timer i alt, for at kunne være timeansat.
Praktikant Lars er startet i SFO, hvor eleverne er vældigt fornøjede med at have en mand at tumle
med.
Praktikant Anne starter i SFO 1/2.
Praktikant René har sidste officielle arbejdsdag 23/1.
Der skal tages billeder af skolens vikarer og praktikanter til hjemmesiden, så alle kan se dem.
Stenstrøm Byg har været forbi og set på fugning af gavle v. gymnastiksal og håndgerning. De er
afhængige af tørvejr, for at det er forsvarligt at lave arbejdet.

•

Der findes et alternativ til EDB brugs som hedder skoleplan, det har både indbygget showbie og
skoleintra delen, men mangler økonomidelen. Arne får manden med til næste bestyrelsesmøde for
at fortælle mere om det.

19.20-19.35: Bygningsudvalget
• Punkter til møde den 18. januar
• Der er nogen opgaver som der ikke er timer til når vi ingen Pedel har mere, hvad gør vi ved det?
Bygningsudvalget har lavet en liste hvor det fremgår hvilke opgaver der skal laves inkl. Vinduer der
skal males.
• Skal der laves en akutliste så det er nemt at ringe til nogen, hvad skal man så fritages for og hvor
mange timer skal de have.
19.35-19.50: Hytten
• Udlejning af hytten vil vi gerne være med til, det skal kun være til skolens nuværende elever og der
er lavet en lejeaftale. Alt leje af hytten foregår til Mette, når vi har fået de sidste detaljer på plads
så bliver den lagt i dokumentmappen på intra.
• Der skal oprettes et mobile pay nr. med konto i Arbejdernes Landsbank til formålet.
• Der skal tages et billede af inventaret så alle ved hvordan møbler skal stå ved overdragelsen.
19.50-20.10: Saldobalance 2017
• Gennemgang af saldobalance fra sidste år. Det er svært at gennemskue saldobalancen fordi der er
nogle afvigelser, som sandsynligvis skyldes fejlagtigt periodisering. Arne kigger på det sammen med
Grete i næste uge. På udgiftssiden er der brugt færre penge end budgetteret, men der syntes at
mangle en måneds bogføring af statstilskud.

•

Der var uanmeldt kasseeftersyn i december, hvor revisor ikke fandt nogle bogføringsmæssige fejl.

20.10-20.30: Gennemgang af opgavelisten

•

Vi har gennemgået og opdateret opgavelisten.

•

Persondataloven giver lidt kvaler med hvad vi alt skal have slettet, specielt Cpr. Nr. på tidligere
ansatte og forældre.

20.30-20.50: Generalforsamling
• Indkomne forslag
• Der er kommet et forslag om at øge maksimale klassestørrelse fra næste skoleår, som er drøftet i
bestyrelsen og tages med på workshoppen.
20.50-21.20: Div.
• Fyr; tryktab og service aftale.
• Fyret taber vand, der er 4 rørsystemer og de har fundet ud af hvilket rørsystem det er galt med og
der kommer forsikringsmand og håndværker ud på mandag og ser på det.
• Udlandstur for 9. klasse.
• De kommer ikke til Grønland da der ikke er økonomi til det da der ikke har været fondsøgninger der
har givet noget, men det kan blive en tur til Berlin og det har Arne regnet på, der skal 2 voksne og 6
elever afsted med overnatning, mad og transport, prisen for hele turen koster ca. 17.000 kr. alt
efter hvilken model man ønsker og der kan forekomme en forældrebetaling, der kommer noget
forældreinvolvering.
21:20-21:35 PR udvalg:
• PR: Ugeavisen Sønderborg artikel / fremadrettet generelt - forslag fra en forældre.
• Punktet tages på næste møde.
21:35-21:50 Eventuelt:
•

Der har manglet nogen til lørdags rengøring, der bliver fulgt op på det.

•

Ikke alle som var tilmeldt SFO efter jul kom som aftalt.

•

Arbejdslørdag er på lørdag og Nina koordinere og uddelegere.

21:50-22:00: Afrunding og underskrift af referat.

