Referat bestyrelsesmøde D. 14/06-2018
Til stede: Nina, Tanja, René, Arne, Karina, Sandra, Kia, Michael, Lenette, Rikke (medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Morten
19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Afgangsprøverne er i fuld gang. Resultaterne er svingende, med karakterer i midterfeltet for alle eleverne i
Pegasus. Eleverne i 8. klasse for værdifuld erfaring i at gå til prøve og kravet om at møde 8-10 er undertiden
svært at forstå for eleverne.
Censorater og prøveafholdelse påvirker både bemanding og indhold af undervisningen, det er ikke let at
dække kvalificeret, når alle er optaget af egen undervisning, kursus eller eksterne censorater. Heldigvis er
hele personalet gode til at rykke sammen og dække evt. huller.
Mange møder ang. elever med støttebehov, både på skolen, i Sønderborg og på B&U-psyk i Aabenraa. Det
ser ud til at vi når op på 7 eller 8 SPS elever i det kommende skoleår. Fremadrettet vil der være ekstra fokus
på SPS-elever mht. støtte til elever i 8. klasse, der påtænker et efterskoleophold, da de kan få det fuldt
financieret når de modtager SPS-støtte.
Både Lars og Asgers praktikperioder er ovre, så vi nu kun har Anne der er i praktik i både SFO og hos
majbørnene.
Der er indberettet skat for januar 2017 for alle berørte medarbejdere. Jeg mangler stadig at få indgået en
frivillig betalingsaftale med SKAT ang. skatten for denne periode, så vi kan få lån hjem til dækning af
arbejdet med varmerøret. Frosikringen har sendt de 63.000 de vil dække.
Grete og jeg har lavet en procedure, så vi følger op på forældrebetaling hver måned og udsender
rykkerbrev eller tager telefonisk kontakt ved manglende betaling. Der har været enkelte udfordringer
i.fb.m. opkrævning for majbørnene, bl.a. søskenderabat. Fredadrettet skal vi have set på, hvilken pris vi skal
opkræve for majbørn, især når det rykker til marts (måske allerede fra 2019).
SFO feriepasning. Vi opkræver pt. alm. SFO betaling, herunder også 1 klip pr. dag, for pasning i ferierne. Der
har været en forespørgsel på prisen for feriepasning mellem kl. 8 og 13.15.
Destinationen for lejrskole 2018 er usikker, idet et nærmere eftersyn af Østerbro Lilleskole viste, at den ikke
er egnet til vort besøg. Der er hverken bade- eller køkkenfaciliteter og kun begrænset plads til os. Lige nu er
vi ved at tage kontakt til en af de vestjydske skoler, som vi kender og som "skylder".
Intra
Rent økonomisk vil jeg anbefale, at vi udskyder skift af intranet til 2019. Både Viggonet og Skoleplan kan
opfylde skolens behov, men Viggonet binder os til EDB-Brugsen, hvor Skoleplan på sigt kan frigøre os fra
dette. Med udgifter til varmerør og et lille fald i elevtal, er det nødvendigt at vi er forsigtige med udgifterne.
Energibesparelse
Skolen havde besøg af Modstrøm onsdag d. 13/6. Varmeanlægget og styringen blev gennemgået og der
blev set på mulige placeringer af 2 varmepumper på hver 60Kw. Den estimerede besparelse ligger på 80100.000 kr./år, som desværre nok skal deles med kommunen, da de dækker 1/3 af skolens energiforbrug,
med mindre der kan laves en aftale. Project Zero skal evt. også tænkes ind. Jeg har aftalt med Modstrøm at
vi tager stilling til om der skal arbejdes videre med projektet, inden de laver et gennemarbejdet tilbud med
henblik på iværksættelse ultimo 2019, hvor skolens el- og gasprisaftale, med tilhørende bindingsperiode,
udløber.

Kommentarer:
Der skal betales SFO takst for feriepasning i form af betaling eller klippekort, da skole og SFO er to
forskellige regnskaber der skal gå op.
19.10-19.15: Ændring af forretningsorden (Godkendes)
19.15-19.30: Nyt intra system
• Tilbud fra Viggonet (Arne)
Prisen hen over 3 år er tæt på den samme som Skoleplan. Med Viggoplan er vi bundet til EDB
brugsen. På nu værende tidspunkt vil vi ikke prioritere likviditet på dette.
19.30-20.00: Energibesparelse
• Tilbud på udskiftning af fyr til varmepumpe samt grundlag for besparelsen
Skift af gasfyr til 2 varmepumper. 10.157,22 * 36 mdr. + VVS arbejde, som beregnes til mellem 1020.000 kr. (ekskl. moms).
Aftale på gas udløber ultimo 2019, vi venter med at tage beslutning indtil da.

•

Kommunens refusion – hvordan håndtere vi det?
Det skal undersøges

20.00-20.45: Skoleår 2018/2019
• Skema
Gennemgået
• Hjælpeliste
Antal point i alt og antal forældre hænger sammen. Tanja kontakter Ioana for småjusteringer.
• Rengøringsplan
Gennemgået og sendes ud på intra.
• Fritagelsesliste (inkl. vurdering af ansøgninger om fritagelse)
Gennemgået og ansøgninger vurderet.
• Status elevevaluering (Arne)
Arne starter en undersøgelse af elevernes vurdering af undervisningen, da der ikke er kommet
tilbagemelding via elevrådet.
• Rullende optag (første gang 1/11-18) - Udskydes til august, hvor økonomiudvalget kommer med et
økonomisk oplæg
20.45-21.30: Økonomi – Udskydes til august
• Overordnet gennemgang af budget
21.30-21.50: Status
• PR; Status på folderomdeling, Trøje med logo til elever, Nye ideer og input
Uddeling af foldere i Guderup – Kia og Nina arrangere et hold elever, der deler ud. Dette belønnes
med filmaften og pizza på skolen efter uddelingen.
Kia spørger støtteforeningen, om de vil sponsorere en t-shirt til eleverne.
• Gennemgang af opgavelisten
• Forsikringssagen; økonomi
Regninger på 73.000 kr. + 40.000 kr. Forsikringen dækker 63.000 kr.
• Skat og lån fra Merkur - udskydes

Evt.
- Ønske om, at cykelsponsorløb flyttes til en lørdag eller søndag, så arbejdende forældre også kan være
med. Dette bliver vurderet svært at opfylde.
- Translokation for 9. klasse. Hvordan afholdes det? Torsdag til sommerfesten får de overrakt deres
prøvebevis.
Godkendelse og underskrift af referat

