Referat bestyrelsesmøde D. 07/02-2019
Til stede: Tanja, Kia, Morten, Karina, Lenette, Arne, Rikke (medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Nina, Sandra

19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Skoleleder beretter
Teaterprojektet har fyldt meget siden sidst. I år har Støtteforeningen tilbudt at dække udgifterne til
teater, hvilket giver en besparelse på 7-9.000 kr. i forhold til det forventede. Der var godt 200
betalende gæster til de 2 forestillinger.
19.10-19.45 Økonomi
o

o

Status 2018
Næste økonomiudvalgsmøde afholdes efter vinterferien, hvor vi forventer at få de sidste
justeringer på plads.
Status 2019
Januar ser ud til at lande som budgetteret. Der er skarp fokus på at følge hver post i
budgettet hver gang der betales regninger.

•

19.45-20.15 Personale – lukket punkt

•

20.15-21.15 Status på igangværende opgaver
o Færdigbearbejde IT-politik
Klar til workshop
o Færdigbearbejde Værdigrundlag
Klar til workshop
o Færdigbearbejde Visioner
Klar til workshop
o Workshop, planlægning af det praktiske
Plan sendt ud
o Gennemgang af opgavelisten
Opdateret

•

21.30-21.50 Diverse
o Spørgeundersøgelse
Skole og SFO: 33 har svaret. Overordnet og undervisning: 32 har svaret.
Svarene er overvejene positive. Vi sender en status ud og beder flere svare.
o Input fra en forælder; tanker om skolen
Mange gode tanker som der vil blive arbejdet videre med i bestyrelsen og
medarbejderstaben.
Der er nævnt punkter som samarbejde i form af klasseråd/forældreråd, forenkle og
forbedre de praktiske opgaver, skoleudvikling, mm.
Flere af punkterne er bestyrelsen og personalet allerede i gang med.

•

Evt.
o

Erfa-møde mellem bestyrelsesformænd på friskolerne
På en af de andre friskoler er der krav om at en forælder skal deltage på generalforsamling.
En af de andre skoler har elever fra 9. klasse, som kan søge job i deres SFO, hvor man så har
et par ekstra hænder. Dette giver også eleverne erfaring med at afprøve jobsøgning.

Man vil forsøge at udvide netværket til alle friskoler i Sønderborg kommune.
Sammenlæsningen af klasser er nogle steder indskoling og mellemtrin.
o
Godkendelse og underskrift af referat

