Referat bestyrelsesmøde D. 9/10-2018
Til stede: Nina, Morten, Arne, Karina, Sandra, Kia, Michael, Lenette, Rikke
(medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Tanja
19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Skift til Gyldendals portaler er gennemført, nu mangler vi kun intro for medarbejdere.
Tysk vil gerne have Alineas nye portal også. I lyset af økonomien spørger læreren, om vi kan
spørge støtteforeningen om hjælp?
Kautionisterne er længe om at få afleveret papirerne, mandag manglede 5 stadig. Flere
kommenterer at det er småpenge og er enige i at det kun er krusninger på vandet vi oplever.
Hullerne på P-pladsen asfalteres i uge 42, Jørgen (Isabellas far) klarer det for os til 350 kr./m2.
En del interesse udefra, ikke kun omkring økonomi med også om ledige pladser, info om
undervisning og skoleskifte. Majbørnenes forældre er interesserede og skal snarest inviteres til at
besøge skolen.
19.10-19.40 Personale
•

•

Nyt skema (Arne)
Tilpasning efter sammenlægning af Cassiopeia og Perseus, med få ændringer i Perseus og Føniks
skema.
Tilpasning af personale i forhold til elevtallet:
- Maja J. har valgt at gå delvist på efterløn, men vil gerne bevare tilknytningen til skolen med 10
timer om ugen. Ny kontrakt laves.
- Jessie er fortsat sygemeldt, og der sættes nu vikar på hendes timer. Derudover er lavet aftale med
Jessie om at gå 12% ned i tid.

19.40-20.40 Økonomi
• Opfølgning likviditet/budget 2018
-Udgangen af året: -72.000 kr. I første omgang manglede betalingen af kreditforeningslånet.
• Status kassekreditforøgelse
-Der mangler dokumenter fra nogle få forældre. De forventes at blive afleveret snarest. Derefter
går banken i gang med at sende kautionsdokumentet til underskrift hos kautionisterne.
• Forsikring spejderhytte
• Budget 2019 gennemgang
-Besparelse på leasing aftale på iPads ca. 45.000 kr. i 2019.
-Forældrene overtager igen rengøring af personalestuen.
-Budget justeret i henhold til personalejustering og gennemgået: Kautionen forventes ophørt i juni
2019. Året resultat forventes at være positivt med 140.000 kr.
Budgettet skal godkendes endeligt inden året afslutning.
21.00-21.30 Fremtiden med iPads – udskydes til næste møde. Der har været et oplæg til overvejelser til
næste gang.
- Skal alle elever have iPad?

- Politikker
- Evt. plan for ændring
Oplæg til talepapir (Arne):
Liste med fakta om skolen, økonomi og undervisning.
• Gennemgået, sendes ud til bestyrelse og personale.
21.30-22.00 Forældreforpligtelser fremadrettet – indledende snak, som diskuteres på næste møde. Vi vil
kigge på om der kan skabes større fleksibilitet.
Evt.
Godkendelse og underskrift af referat, også det fra den 20/9

