Referat bestyrelsesmøde D. 8/11-2018
Til stede: Nina, Tanja, Morten, Arne, Karina, Sandra, Kia, Michael, Lenette, Rikke
(medarbejderrepræsentant)
Fraværende:
19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Elevtallet er nu 62.
Lars vikarierer for Jessie både i SFO og som støttepædagog.
Op til efterårsferien deltog skolen i Skolernes Motionsdag på linje med næsten alle andre skoler i DK.
Uge 45 står i Første Verdenskrigs tegn, med fremvisning af elevernes resultater for eleverne torsdag
eftermiddag. JV er indbudt til at komme, men jeg har endnu ikke hørt fra dem.
Tirsdag kom tilsynsførende, Lasse, på besøg og var imponeret over elevernes indsats. Han fornemmede at
der var betydeligt mere ro på eleverne i Herkules og Store Bjørn, set i forhold til sidste besøg. Lasse
kommer muligvis igen på torsdag til fremlæggelsen af projektet.
Uge 46 er det tid for terminsprøver for Andromeda. Her får eleverne i 7. klasse lov til at prøve kræfter med
afgangsprøvernes grundform for første gang.
•

19.10-19.40 Økonomi
o Opfølgning
Likviditet gennemgået og forbruget i oktober har været lavere end budgetteret
o Budget 2019
Endelig godkendelse af budget i december.

•

19.40-20.00 Årets ildsjæl
o Oplæg ved overrækkelsen
o Fælles billede og indlæg til E’Svenstruppe
o Opgaver

•

20.00-20.30 Formands erfa
o Feedback fra mødet
o Plan

•

20.30-21.00 Fremtiden med iPads – ud fra oplæg på sidste møde
o Skal alle elever have iPad?
0.-3. klassesæt på skolen
4.-6. Udleveret Ipad
7.-9. Udleveret PC
o Politikker
Rikke, Arne, Morten og Tanja laver et oplæg, deadline 24/2-19 inden
medarbejder/bestyrelses workshop.
o Evt. plan for ændring
Oplæg præsenteres for alle på workshoppen

•

21.00-21.15 Opgavelisten, status & opdatering
o Visioner

o
o
o
o
o
o

Værdigrundlag
Møde d. 14/11-18
Legeplads eftersyn
Arne laver en aftale
Julekalender
Er udleveret
Swnx fodgynge
Ansøgning sendt til støtteforeningen
Reklameartikler på bestillingssedler
Kia får liste med priser. Lenette og Rikke får lavet bestillingssedler.
Købe bolde og evt. andet legetøj til skolen for de 1.000 kr. bestyrelsen har modtaget
sammen med ’Årets ildsjæl’

•

21.15-21.45 Forældreforpligtelse
o Kan vi gøre det anderledes
Spørgsmål på spørgeskema om forpligtelser
o Bedre overblik
Karina og Morten laver et oplæg til en samlet liste med alle datoer/forpligtelser

•

Evt.
o
o
o

o

Møde for kommende 0. klasser
Arne sender information i november med en mødedato i januar
Feedback åbent hus
Julefrokost
Indbydelse sendt ud
Sted flyttes fra Hytten til skolen (Musiklokalet)
Fastsætte dato for workshop
Mandag d. 25/2-19

Godkendelse og underskrift af referat

