Referat fra bestyrelsesmøde D. 08/02-2018
Tilstede: Arne, Sandra, Mette, Rikke, Karina, Henrik, Rene og Tanja
Fraværende: Morten, Kia, Nina
Referent: Tanja Petersen
19.00-19.30: Præsentation af skoleplan, ekstern konsulent + HJP deltager
•

Udsat til 8/3.

19.30-19.50: Skolelederen beretter
Vi har fået et fast team fra PPR. Fremover er Helle Thybo Clemmesen (skolepsykolog), Hanne Frederiksen
(Tidlig Indsats) og Rikke Bruncke (Tale-/hørepædagog) tilknyttet Svenstrup Friskole. Der skal muligvis laves
et helt nyt rul af mødedatoer, idet disse tre nu skal dække alle årgange på skolen.
Der arbejdes på at få stabiliseret internetforbindelsen i de små klasser + Store Bjørn, biblioteket og på 1.
sal.
Varmesystemet, der søges stadig efter en utæthed, men den er ikke fundet. Gravningen fortsætter når
frosten er væk. Forsikringen stiller krav om at utætheden findes, men er så også med på at se på at trække
helt nye rør, som ikke ligger under P-pladsen.
Fugning af gavle påbegyndes, når vejret er til det, dvs frosten er væk.
Der er en del sygdom i øjeblikket, både blandt elever og medarbejdere. Dette betyder at vi bruge en del
vikarer og aktuelt har måttet aflyse enkelte lektioner for de ældste klasser.
René er stoppet som praktikant, Lars og Anne er praktikanter i SFO og der er muligvis en ny pedelpraktikant
(med hang til vedligeholdelse af udeområder) på vej.
Mobilepay er klar til brug for skolen og kan differentieres på flere konti og telefonnumre.
Telefonsystem er gået fra kombineret mobil og IP-telefon til ren mobiltelefoni. Skolen har ikke oplevet
problemer i denne anledning.
Pegasus tager på studietur til Berlin i uge 10, egenbetalingen bliver på 1.000 kr, skolens andel på ca. 15.000
går fra årets budget til lejrskoler. Dette kan medføre, at vi har brug for at bruge DSB til lejrskolen eller at
støtteforeningen hjælper med en bus.
iPads til førskolebørnene kan evt. blive udskudt til august, dels skal de ikke bruge dem, dels kan vi så spare
nyanskaffelser når Pegasus skal aflevere deres PC'ere til Andromeda.

MUS mangler stadig for pædagogerne. APV er ny pr. dec. 2017.
19.50-20.10: Budget 2018
• Status

•

Hvor mange børn skal sendes videre med de 5.000 kr. som blev indbetalt da skolen startede efter
dette skoleår (8 og 9 klasses elever)

•

Saldo balancen er gennemgået og den ser korrekt ud.

20.10-20.50: Personale
• Information Arne (lukket punkt)

•

Personalebehov næste skoleår

•
•

Evt. stillingsopslag
Status MUS og APV

20.50-21.30: Generalforsamling
• Indkomne forslag
o Forøge klassestørrelse til 20? (har vi drøftet, punkt på workshop)
o Skolepenge forøgelse? (Måske vi skal udelade dette, hvis vi øger gruppestørrelse?)

•

Vi vil gerne øge skolepenge med ca. 50 kr. for både skolepenge og SFO –
undersøges om det allerede er lagt i budget til næste år.

Hvem er på valg og hvem genopstiller? (Mest informationspunkt til os selv, skal ikke i offentligt
referat)
Mette
Karina
Henrik (1 årigt valg mener jeg, men det står ikke i referatet)
Kia (suppleant)
Sandra (suppleant)

21.30-21.40: Div.
• Forespørgel vedr. skolepenge for sammenbragte familier (Arne har input)

•

•
•
•
•

Workshop
o Er der mere der skal diskuteres i bestyrelsen?
o Nej vi har vendt det der skulle vendes og der er lavet en plan.
o Er der styr på planlægning af mad, drikkevarer osv.
Information; aflysning lektioner - lektier - vikarer - SFO (turer) - info skærm?!
Hvis der er aflysning i de sidste timer i en klasse, så ville det være dejligt at få besked på intra, Arne
vil prøve at give beskeden videre hvis det er de mindre klasser, men det er lidt tidskrævende.
Der er i Føniks ikke altid enighed om hvorvidt der må bæres kasket eller må indtages tyggegummi,
det ville være rart hvis det blev ens for hele klassen i alle timer.
Der skal opdateres billeder på hjemmesiden med dem der mangler.

21.40-21.50: Gennemgang af opgavelisten
•

SFO har fået nogen gaver fra Støtteforeningen.

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

Evt.

•

Bagning til førskolebørn skal meldes ud lidt før. Det tager skolen til sig, det var en fejl at det kom ud
så sent.

•

Personale fik førstehjælp sidste skoleår.

•

Nøgler, hvis der er en ekstra så mangler HJP.

•

De Troldtekt plader som vi har snakket om at anskaffe er ret dyre, Arne fundet kontakt som kan
skaffe dem til 65 kr. pr. stk. Det er 2. sorterings vare, men det har ingen betydning.

•

Teater projekt gik godt, dejligt at så mange kommer også andre skoler og børnehaver.

•

Vores tilsynsførende skal inviteres til generalforsamling det sørger Mette for.

•

Vi skal prøve at synliggøre vores skole i forhold til børnehaver.

