Referat bestyrelsesmøde D. 13/12-2018
Til stede: Nina, Tanja, Morten, Arne, Karina, Michael, Lenette, Rikke (medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Kia, Sandra
19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Profilfilm om skolen
Jeg har fået en henvendelse fra Pro Film, som tilbyder at lave en reklamefinancieret film om Svenstrup
Friskole. Pro Film henvender sig til vore samarbejdspartnere og tilbyder dem at få en reklame i slutningen
af filmen mod at donere et beløb mellem 1.500-2.500 kr. Jeg har kontaktet en af de friskoler, som de har
lavet film for, Nørreåskolen i Bjerringbro, der fortæller at der har været et godt og frugtbart samarbejde om
filmen, som der er meget tilfredse med. Filmen kan ses her: https://youtu.be/hx5BIqley9w
CityInfo
På sidste møde drøftede vi kort, om vi alligevel skulle fortsætte med CityInfo. Jeg har brug for at vi afklarer
om vi skal, men tror stadig det er godt med den synlighed det giver, samtidig har CityInfo ansat en
konsulent som har til opgave at hjælpe os med at skabe synergier ud fra eksponeringen. Prisen er 1000
kr./md, inkl. moms
Økonomi
Profitpartner ApS er under konkursbehandling, vi skal derfor ikke forvente mere hjælp fra dem.
Forhåbentlig har vi opnået en besparelse, da vi næppe kan forvente den lovede gennemgang af
besparelserne ved årets afslutning. Seneste regning fra dem er afvist af banken, da vi forsøgte at betale
den.
Der er refusioner på vej fra SPSU, for de pc'er som er udleveret til ordblinde elever.
Microsoft
Det er endelig lykkedes at få adgang til at administrere skolens brugere til Office365. Efter mange mails og
mere end 3 timers telefonsamtaler med forskellige afdelinger i Microsoft lykkedes det onsdag at få hul
igennem. Det betyder at alle elever nu kan få adgang til Office365 både hjemmefra, på iPad og på PC/MAC.
Alle medarbejdere har også adgang og kan desuden installere office pakken på deres devices.
Skolepsykologen
Den seneste måned har budt på en del møder med skolepsykologen om nogle af skolens elever. Det
betyder bl.a. at vi til næste skoleår sender 2 elever videre til specialtilbud, en på efterskole og en til et af
kommunens egne tilbud. Samtidig er vi ved at varme op på et par af skolens yngste elever, der muligvis skal
have SPS-støtte fremadrettet. Dette har betydning for skolens behov for støttepædagoger til skoleåret
2019/20.
Afdelingen for vilde ideer
Vi oplever en stigende søgning til mellemtrin/udskoling, men har alligevel kun små udskolingsklasser.
Samtidig oplever vi, at der er elever som har brug for et ekstra år til at blive skoleklar. Var det en ide at se
på et 10. klasses tilbud, som alternativ til det kommunale tilbud? Det kunne f.eks. være i samarbejde med
en lokal virksomhed eller med en stærk naturvidenskabelig profil (som bygger på skolens kendetegn)? Det
kunne også være et prøvefrit tilbud eller et projektorienteret tilbud med et efterskolelignende indhold (dog
uden overnatning). Der er ikke andre friskoler på øen, der tilbyder 10. klasse så vidt jeg ved. Se f.eks.:
https://www.brobyfriskole.dk/10-klasse eller http://www.odense-friskole.dk/information/10-klasse.

Beslutninger:
o Pro Film: Det er besluttet at sige ja tak.
o CityInfo: Det vil vi ikke på nuværende tidspunkt
o Der arbejdes videre med tanker omkring 10. klasse og undersøges om der er virksomheder i
nærområdet der er interesseret i samarbejdet. Der sættes ikke yderligere i gang på nuværende
tidspunkt.
o Vi har drøftet muligheder for at ansætte en fleksjobber til morgen SFO, for at undgå åbne- og
lukkevagt til samme medarbejder. Resten af punktet er lukket.
•

19.10-19.40 Økonomi
o Opfølgning
o

Budget 2019 – endelig godkendelse
§ Opdatering af elevtal
64 elever august 2019
§ Forventet overskud for 2019: 25.000 kr.
§ SPS elever
7 september 2018, forventeligt 4 2019
§ Budgettet godkendes for 2019

Økonomiopfølgningsmøde den 3/1-2019; Karina, Tanja, Morten, Arne og Grete
•

19.40-20.10 Tilfredshedsundersøgelse
o Spørgeskemaundersøgelse
Afventer input fra erfa-netværk

•

20.10-20.30 Status på igangværende opgaver
o Trello - gennemgået

•

20.30-21.30 Fremtiden med iPads – ud fra pålæg på sidste møde
o Foredrag (Arne)
Nedprioriteres pga. økonomi
o Fastsætte dagsorden for workshop
Foreløbig dagsorden:
IT politik på skolen
Værdigrundlag
Visioner
Mobbepolitik
o Nyhedsbrev til forældre (inkl. økonomi) og Status til kautionister (økonomi)
§ Sendes ud i januar

•

Evt.
o

Michael stopper i bestyrelsen, forældrekredsen. Der skal indkaldes til ny generalforsamling
iht. vedtægter. Dato 10/1-2019 kl. 18.30, Morten indkalder.

o
Godkendelse og underskrift af referat

