Referat bestyrelsesmøde D. 14/03-2019
Til stede: Nina, Sandra, Tanja, Kia, Morten, Karina, Lenette, Arne, Rikke (medarbejderrepræsentant)
Fraværende:

19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Den sidste måned har været præget af sygdom blandt både elever og medarbejdere, samt en uge
med Introkurser for 8. klasse og udlandstur for 9. klasse. Dette har betydet, at jeg kun har været på
skolen lidt over 1 uge siden sidste møde.
Tilbud om PR i Flytteguiden, som udleveres til nye borgere og kan ses hos ejendomsmæglere mm.
Prisen er ca. 6.000 kr/år + moms.
Udlandstur med 9. klasse
Med kun 3 elever i 9. bliver turen uforholdsmæssig dyr for skolen, da omkostningerne til at sende
voksne med, er de samme så længe elevantallet ikke bliver større end ca. 18. Jeg vil derfor foreslå,
at fremtidige udlandslejrskoler foregår det år, hvor klassens ældste elever går i 9. og således kun
sker hvert 2. år.
Gårdvagt?
Vi har fra d.d. indført gårdvagt på baggrund af nogle få forældre/børns oplevelser i pauserne. Det er
ikke vores opfattelse, at der sker mere i skolegården end der plejer, og at eleverne godt kan
administrere at finde en voksen i personalestuen, når de har brug for det. Imidlertid har jeg valgt at
iværksætte en gårdvagtordning for at kunne se, om det giver en ændring. Vi vil evaluere ordningen
op til påskeferien, og se om den skal fortsætte.
SFO i Påsken
Igen er der kun 1 elev, der har tilmeldt sig pasning, hvilket betyder at SFO og skolen er lukket de 3
dage mellem palmesøndag og skærtorsdag. Hele dette skoleår har pasningsbehovet i ugerne 42 og 7
ligget under 5, hvorfor der er sparet timer ved at holde SFO lukket i disse uger.
•

19.10-20.10 Økonomi
o Budgetopfølgning

•

20.10-20.30 Personale
o Skema til næste år

•

20.30-21.15 Status på igangværende opgaver - udsættes
o IT-politik
o Værdigrundlag
o Visioner
o Indledende snak om mobilpolitik

•

21.15-21.50 Diverse
o Evaluering af undervisning
Arne igangsætter ny evaluering
o Pædagogisk dag 26/4
Lenette indkalder hjælpere og planlægger
o Forespørgsel vedrørende Hytten
o Dagsorden Generalforsamling

§
§
•

Dagsorden fastsat
Indkomne forsalg

Evt.
o

Forespørgsel om fritagelse for forældreforpligtelser behandlet

Godkendelse og underskrift af referat

