Referat bestyrelsesmøde D. 08/03-2018
Til stede: Nina, Tanja, René, Arne, Karina, Morten, Sandra, Mette, Kia, Rikke (medarbejderrepræsentant),
Hans Jørgen (repræsentant for IT udvalget)
Fraværende: Henrik
19.00-19.30:
• Præsentation af Skoleplan
Dækker alt det administrative bortset fra løn og debit/kredit. Løn er de næsten i mål med og
debit/kredit kan vi lave en aftale om at være med til at udvikle.
Styring af klippekort ville sandsynligvis kunne laves som komme/gå tider for SFO.

19.30-19.40: Kommentarer til Skolelederens beretning
Skolelederens beretning:
Ved mødet med førskolebørnene, dukkede kun forældre til 5 af børnene op, en elev er tilmeldt en anden
skole og de 2 sidste kom ikke. Der er koordineret elevnavne med forvaltningen, som kun har en anden skole
noteret for den ene elev, som vi godt vidste var flyttet til Østerlund. Der var en god stemning blandt de
fremmødte, som alle var klar til at gøre en indsats for skolen.
Uge 8 og 9 var præget af influenza med stort fravær blandt både elever og medarbejdere. På den værst
ramte dag var der 15 fraværende elever og 3 fraværende medarbejdere. 5 af eleverne var dog fraværende
pga. snestormen.
Efter at René Bøgelund Hansens praktikperiode udløb, har vi ikke haft en praktisk medarbejder. Dette er
der rådet bod på frem til primo juni, idet Asger Sørensen er startet i praktik 5/3. En af Asgers kompetencer
er de grønne områder, som han går løs på, når de ikke længere er hvide af sne. Indtil videre tager han fat på
en række mindre indendørs opgaver. I SFO er de pt. to praktikanter, Lars, som har været på skolen i godt 2
mdr. og Anne som startede ugen før vinterferien. Lars får muligvis forlænget sin praktik med 3 mdr. - eller
får mulighed for et midlertidigt fleksjob, så vi kan beholde ham frem til sommerferien. Sker dette, vil det
være muligt at flytte om på pædagogernes fordeling mellem SFO og støttetimer, så den faste stab kan
varetage flest muligt af de timer som skal dækkes, når Maria Rytter rejser 1/4.
Julie Thørring Nissen kommer i uge 12 og følger Maria med henblik på at vikariere i naturfagene frem til
prøveperioden/sommerferien. Andromeda skal have undervisning frem, til sommerferien, mens Pegasus
ikke har ret meget egentlig undervisning efter 15/5.
Afgangsprøver i Marias fag kan dækkes af fastansatte lærere som har linjefag i de fag, som er udtrukket til
prøve. Til prøven i fysik/kemi er der hyret ekstern hjælp til eleverne, så de har en at sparre med, når de skal
forberede deres naturfagsprojekt til afgangsprøven, hvor de skal forklare og "forsvare" deres projekt. Line
fører eleverne op til denne prøve og har fået tilbudt at overvære en prøve på Østerlund, inden hun selv skal
føre eleverne op.
27/2 var robotholdet en tur på Universe, hvor de fik lov til at programmere "rigtige" industrirobotter og fik
første forsøg med tekstbaseret kodning. Flere af eleverne blev bidt af dette og vil kunne bygge videre på
deres nyerhvervede viden i programmerings-valgfaget.
I denne uge er 8. klasse på introkursus på 5 forskellige ungdomsudddannelser, så de får lettere ved at
vælge den rette vej efter 9. klasse.
9. klasse er i Berlin, hvor den første dag er gået med togrejse og travetur rundt til en række kendte steder i
centrum.

Tirsdag d. 13/3 kommer revisor og laver årsregnskab for 2017.
Kommentarer til skolelederens beretning:
19.40-20.10 Personale (lukket punkt):
• Oplæg til grov fagfordeling fra Arne
• Hvem skal have dansk/være klasselære i Store Bjørn og Perseus
• Støttebehov
• SFO generelt
• Evt. evaluering af ansøgninger
20.10-21.00 Evaluering:
• Teater
• Workshop
21.00-21.20: Budget 2018 - udsættes
• Gennemgang af saldobalance fra sidste år
21.20-21.25 Generalforsamling
• Input til hvad der skal præsenteres
• Er tilsynsførende på valg?
• Dagsorden
21.25-21.40: Status Udvalg og bygninger
• Bygningsudvalg
Der afholdes møde i nærmeste fremtid
• Hytteudvalg
Der bliver brugt meget energi på vedligehold i forhold til hvor meget hytten bliver brugt
• Udlejning af hytten
Afventer at hytteudvalget er klar. Mette fortsætter med at sætte det i gang.
• Renovering af gavl
Afventer tøvejr.
• Varme tab/grave fejlfinding
Afventer pga. frost
21.40-21.45: Gennemgang af opgavelisten
21.45-21.50 PR udvalg:
• PR: Ugeavisen Sønderborg artikel / fremadrettet generelt - forslag fra en forældre
Mette, Karina og Morten (lærer) sætter sig sammen
Eventuelt:
21.50-22.00: Rettelse af referat fra møde i februar, afrunding og underskrift af referat.

