Referat bestyrelsesmøde D. 11/09-2019
Tilstede: Morten, Charlotte, Lenette, Kristoffer, Heidi, Anja, Arne & Rikke (medarbejderrepræsentant)
Fraværende: Karina
19.00-19.10: Bemærkninger til skolelederens beretning
Skolepenge, opkrævning af SFO-betaling har drillet, forventes klaret med næste opkrævning.
Jeanette har været på kursus, Administration 1+2 hos Friskolerne, kursus 3 aflyst pga. mgl. tilmeldinger.
To pedel praktikanter, den ene udenfor med henblik på afklaring af arbejdsevne i.f.t. fleksjob, den anden indenfor, mål at
komme tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Muligvis endnu en praktikant på vej, med henblik på at tage en
Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU).
Samtaler med SSP og PPR ang. nogle af skolens elever og ting som foregår på skolens arealer udenfor skoletiden.
PR Film færdiggjort og lagt ud på Youtube og Facebook.
En del sygdom blandt personalet i den forgangne måned. Jeg er begyndt at tage vikar ind til dette, da bemandingen er
så tynd, at vi ikke kan forsvare at klare ret meget vikararbejde med egne medarbejdere. Maja J. og Gunhild stiller gerne
op.
Ordblinde elever som får IT-rygsæk, skal fremover aflevere deres iPad, så de på den måde tvinges til at bruge de
værktøjer som er indeholdt i IT-rygsækken. Samtidig sparer det på indkøb af iPads til nye elever.
Markedsdag 7/9 i Nordborg var godt besøgt og gav mange gode samtaler.
Optaget 6 nye elever siden 1/7, efter markedsdag 7/9 kan der være yderligere 2 på vej fra Augustenborg, samt evt. 2
mere efter jul.
Den årlige 5/9 indberetning sendes til Kommunen 10/9 for godkendelse af eleverne.

19.10-19.30: Økonomiopfølgning
Der har været øgede omkostninger på ca. 25.000 kr. ift. budget i august på lønninger bl.a. pga. aftrædelser
af personale. Der har været overskud på driften i august dog mindre end forventet bl.a. øgede
omkostninger ifbm. revision. Der forventes stadig positiv likviditet i slutningen af året efter modregning i
statstilskud pga. lavere elevtal.
19.30-19.45: Lejrskole
• Status af planlægning
Der bliver bustransport til lejrskolen, som gør rejsetiden ca. 4 timer kortere. Støtteforeningen
sponsorer bussen.
Forældre til madlavning laver det sidste på søndag.
Børnene har i madkundskab lavet diverse til turen også.
Pakkelister og plan er sendt på intra til forældrene.
19.45-20.15: Årshjul/opgaveoversigt
Udsættes til senere møde
20.15-21.00: Igangværende opgaver

•
•

•

•
•

Opgavelisten
Gennemgået og opdateret med status.
Bålhytte status (Morten, Karina)
Der er opbakning fra både SUF og E’Svenstruppe Laug til projektet.
Nyt møde skal planlægges, så der kan søges fonde inden 10/10-19. Ansvarlig Morten.
Charlotte får hjælp til vurdering af omkostninger ved etablering af installationer.
Handlingsplan for udenomsarealer (Heidi, Kristoffer)
Oplæg fra Kristoffer, Heidi og Arne gennemgået. Første etape er planlagt til arbejdslørdag i
september, hvor 8, 11 & 12 er planlagt. Derefter kan det tages efter behov efter de arbejdskort der
er inkluderet i handlingsplanen, vurderes fra arbejdslørdag til arbejdslørdag.
Spørgsmålsliste (Karina)
Udsættes til næste møde.
PR opgaver
o Hjemmeside
Opdateret med nye figurer med statements på forsiden
Link til Friskolens youtube kanal er lavet
o Instagram
Afventer stadig fremdrift fra personalet

21.00-21.30: Undervisning
• Plan for musisk kreativ fag fremadrettet
Pt. kan vi udbyde madkundskab som prøvefag efter 8. kl. Herudover bliver eleverne undervist i
innovation samt kunst og håndværk, men det er ikke muligt at føre til prøve i disse fag hos os pt.
Inden vi tager stilling til hvilke faciliteter vi skal have på friskolen fremadrettet ifbm. de praksis
nære fag afventer vi bekendtgørelsen fra ministeriet.
Skolekøkkenet kunne godt trænge til en opgradering, det kræver dog at der over nogle år spares op
i budgettet eller søges fonde til dette formål.
• Workshop emner
Brainstorm og indledende snak:
- Innovation i undervisningen
- Hvordan gør vi os mere udadvendte
- Musisk kreative fag fremadrettet
- 10. klasse på skolen, hvad skal det indeholde

21.30-21.50: Evt.
- Ikke alle forældre syntes at respektere kost politikken på stedet. Arne skal opfordre forældrene
til at læse kostpolitikken på hjemmesiden.
- Hjælpelisten er blevet udfyldt, der er ikke flere åbne punkter.
o Kristoffer vil overveje om der kan bruges flere point til ukrudtsbekæmpelse.
o Punkt til næste møde
- Skal vi fremadrettet deltage i markedsdage, julemesse, kulturnat for at tiltrække elever?
o Mere attraktive ting for at tiltrække børnene
§ Spændende forsøg
§ Ansigtsmaling

21.50-22:00: Godkendelse og underskrift af referat

