Referat bestyrelsesmøde D. 9/8-2018
Til stede: Nina, Tanja, Morten, Arne, Karina, Sandra, Kia, Michael, Lenette, Rikke
(medarbejderrepræsentant)
Fraværende: René
19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
19.10-19.30: Skoleåret 2018/19

•
•

•
•

Plan for Projekter
Status lejrtur
o Transport
o Mad osv.
Elevstatus
Div.

19.30-21.00: Økonomi & Budget
• Gennemgang af budgetark
o Nuværende samt evt. tilpasninger fra budgetmøde d. 7/8
Gennemgang af opdateret budget. Der har været ændringer til elevtal, statstilskudssatser,
tilpasninger af lønninger til den faktiske personalestab.
• Budgetstatus
o Prioritering for resten af året
§ Arbejdsdag budget
§ Asfaltering?
§ …
• Lån til rørskade, status
21.00-21.30: Igangværende opgaver
• Status værdigrundlag opdatering
Karina indkalder: Rikke og Nina til arbejdsmøde

•

Status visioner opdatering
Startes efter ferien

•

Status PR
- Intersport lukker, Kia snakker med dem om vores logo og ser om vi kan få en ny aftale et andet
sted.
- Uddeling af flere brochurer; Kulturnat i Sønderborg den 24/8, Havnbjerg?
- Markedsdag i Nordborg den lørdag 1/9;
- Facebook; Personalegruppen har besluttet at Morten (lærer) er facebook ansvarlig, og sørger for
at lægge nyheder op jævnligt. Arne nævner i nyhedsbrevet, at forældre meget gerne må dele.

•

Rørskade status
Arne spørger støtteforeningen om de vil betale for at gøre parkeringspladsen færdig.

21.30-21.50: Evt.

•

Forslag til nyt opgavestyringsværkstøj (Morten)
Trello.com kan bruges. Morten opretter et board og opgaver lægges ind.

•
•
•
•

•

•

Overblik over hensigt fra långivere
Morten laver et oplæg i løbet af september
Opdaterede beskrivelser hjemmeside
Beskrivelser af undervisning. Arne deler på facebook.
Refusion fra kommunen ved energiforbedringer, status
Der har på mødet været en snak om hvordan Ipads bliver brugt i skolen på hvilke klassetrin.
Der er ikke taget beslutning om vi skal fortsætte med Ipad som vi gør i dag, men snakket
om muligheder.
Hovedrengøring: Der er stadig en del der ikke har tilmeldt sig. Disse opkræves et gebyr på
200 kr. pr. mand. Tanja og Michael uddelegere opgaver af 3 timers varighed, som de skal
laves inden for en deadline.
Fritagelsesliste gennemgået

21.50-22.00: Godkendelse og underskrift af referat
Gøres på næste møde, da vi ikke kan printe pga. netværksproblemer.

