Referat bestyrelsesmøde D. 07/03-2019
Til stede: Heidi, Anja, Kristoffer, Charlotte, Morten, Karina, Lenette, Arne, Rikke
(medarbejderrepræsentant)
Fraværende:
19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Skoleåret 2018/19 sluttede med et pænt resultat for de elever, som vi sender videre. Begge elever i 9.
klasse fik 9. kl. Afgangsprøve, da deres gennemsnit var tilstrækkelige til at de ikke skulle nøjes med 9. kl.
Afgangsprøve.
Jeanette har haft møde med Puk fra Partner Revision og de har sammen fået sat Jeanette ind i brugen af
revisormappen og hvordan samarbejdet fremover skal foregå. Jeanette fik forklaret, hvordan Puk gerne vil
have lavet efterposteringer og rettelser og de fik sammen lavet årsafslutning i EDB-Brugsen.
Med hensyn til den aftalte rettelse af debitorkartoteket i forhold til forældre med restancer, er KoMit ikke
så samarbejdsvillige, men Puk tager fat i dem, da vi ikke er alene med dette problem. KoMits bud var et 2
eller 3 dages konsulentbesøg til 12.000 eller 18.000 kr. Bjarne fra Partner Revision anbefaler os at bruge
pengene på dette, men Puk ser om hun kan lave en bedre aftale med KoMit for os.
19.10-19.25: Økonomiopfølgning
• Brev fra STUK; Bedt om redegørelse for skolens økonomi. Brev og svar vedhæftes i referat mappen.
• Likviditeten er udnyttet fuldt ud lige nu pga. fratrædelser.
19.25-19.30: Friplads ansøgning
• Ansøgninger godkendt
19.30-19.40: Evt. ansøgninger om fritagelse for forpligtelser
• Der er modtaget to ansøgninger. De er begge godkendt.
19.40-19.50: Fokuspunkter
• PR; flere elever
Brainstorm og aktiviteter igangsættes
• Bålhytte
Vi vil invitere SUF og Svenstrup Landsbylaug til møde, hvor vi kan snakke om hvordan vi kan styrke
fællesskabet i Svenstrup via en bålhytte og derfor ansøge fonde sammen.
19.50-21.40: Arbejdsgrupper til brainstorm over hvad bestyrelsen skal arbejde med i skoleåret 2019/2020
• Inkl. 20 min. afslutning
21.40-21.50: Evt.
• IT sikkerhed – spam mails i omløb
• LAN-party i sommerferien
21.50-22:00: Godkendelse og underskrift af referat

