Referat bestyrelsesmøde D. 08/05-2019
Til stede: Heidi, Anja, Kristoffer, Charlotte, Morten, Karina, Lenette, Arne, Rikke
(medarbejderrepræsentant)
Fraværende:
19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Den sidste måned har været meget præget af forberedelser til generalforsamling og færdiggørelse af
årsrapporten.
Ud over dette har personalesituationen og den foranstående nedskæring i bemandingen fyldt meget.
Årets afgangsprøver er startet, igen i år kun med 2 afgangselever som følger af at en elev er blevet udvist
fra landet.
Eleverne i 8. klasse går også til prøve, men to af disse følger eleverne i 7. kl.
Særligt skema for 7. kl, som har følt sig klemt af det store fokus på afgangsprøver, som der har været i
Andromeda i år. Det er en erfaring vi skal tage med, når Store Bjørn formodentlig kommer i samme
situation om 2 år.
Hærværk på skolen.
Som skrevet på Intra, har der været forøvet hærværk på skolens gyngestativ her i weekenden. I den
forbindelse skal vi have set på skolens overvågning, kameraerne kan måske rettes bedre ind og det
infrarøde lys skal også undersøges nærmere.
19:10-19:25: Gennemgang/spørgsmål & underskrift af forretningsorden, 1. behandling
Der er lavet enkelte rettelser, som skal godkendes på næste bestyrelsesmøde den 12/6-19
19:25-19:40: Gennemgang/spørgsmål & underskrift af vedtægter
Gennemgået og godkendt
19:40-19.50: Behandling af ansøgning om fritagelse for forpligtelser – lukket punkt
19:50-20:10: Budgetopfølgning
Likviditet afstemt i henhold til budget og ser bedre ud end forventer. Vi fortsætter den skarpe opfølgning.
20:10-20:40: Personale
• Pædagogdækning næste skoleår
Behov og muligheder gennemgået
• Bogholder
Der har været afholdt ansættelses samtale og vi har ansat en bogholder. Hun starter i næste uge.
Info sendes ud på intra.
20:40-21:00: Hytten
• Stillingstagen til oplægget fra Stevninggård
21:00-21:30: Planlægning næste skoleår
• Fritagelsesliste og Hjælpeliste
Karina sender liste ud til tilmelding samt info om ansøgning for fritagelse inden næste
bestyrelsesmøde.

•

Rengøring
Lenette sammensætter nye hold

21:30-21:50: Igangværende & nye opgaver – udsættes
• Opgavelisten
• Nye opgaver?
• Årshjul
21:50-22:00: Evt.
22:00-22:10: Godkendelse og underskrift af referat

