Referat af bestyrelsesmøde den 19/5 2008
Til stede var IEva, Henrik, Karsten, Dorte, Anne, Hedvig og Ingelise
Afbud: Ulf og Pia
På generalforsamlingen var Jette (Asta Lineas mor) nævnt som muligt interesseret i, at blive
suppleant, men hun har ikke tid for øjeblikket.
Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Konstituering af bestyrelsen, information om tavshedspligt samt evt. evaluering af
generalforsamlingen
4. Børnehaveklassen herunder information om de afholdte møder
5. Orientering om mødet den 25/4-08 med psykolog Claes Solborg
6. Orientering fra skolen
7. Orientering fra kasserer herunder lokaler samt revision
8. Orientering om foreløbige tiltag i fht. brand/evakuering
9. Evt. orientering fra festudvalg
10.Eventuelt

Ad 1 Valg af referent :
Hedvig
Ad 2 Godkendelse af referat fra sidste møde :
Referatet godkendt med en rettelse: pkt. 7, vores forsikringsselskab hedder ”Nassau”
Ad 3 Konstituering af bestyrelsen :
Konstituering som følger: Eva – formand, Hedvig – Næstformand, Karsten –Kasserer, Ulf og
Henrik bestyrelsesmedlemmer, samt Anne og Pia er suppleanter.
Karsten meddeler at han går af som kasserer ved næste generalforsamling grundet tidspres. I den
anledning må vi prøve at finde ud af, om der er en regnskabskyndig blandt forældrene der kan
overtage.
Evaluering af generalforsamling: Bestyrelsen synes det er ærgerligt der ikke kommer flere til
generalforsamlingen og det drøftedes hvad det kan skyldes: kører alt bare som det skal, gider man
ikke, eller er der problemer med at komme af sted f.eks. børnepasning?
Vi havde en debat om hvad der kan gøres og at vi evt. kan spørge forældrene i god tid inden
generalforsamlingen, f.eks. i januar om der er nogle forslag.
Vi var også inde på om det kan være en mulighed at sørge for spisning i forbindelse med
generalforsamling, og så evt. lidt tidligere.
Alt sammen løse idéer som der skal arbejdes videre på.
Næste års ordinære generalforsamling bliver : 16 april 2009.
Ad 4 Børnehaveklassen :
Der skulle have været et opfølgende møde i dag, det blev aflyst, da der kun er to børn tilbage.
Ingelise, Inge, Søren, Mette, Eva og Hedvig har deltaget i et forældremøde med BH-klassen for at
drøfte den uheldige situation i klassen, samt få forslag til hvordan vi kunne rette det op.
Der var ikke helt samme opfattelse af hvordan mødet forløb. Nogle mente at det var et oplysende og

givende møde, og der kom flere forslag til hvad der kunne gøres, men der var også en opfattelse af,
at ikke alle forældre tager ansvar for deres børns opførsel i skolen.
På baggrund af mødet med BH. kl. diskuterede vi følgende punkter på bestyrelsesmødet:
Opsyn, Dette var forældrene meget optaget af, og mange mener at der skal være en voksen til visse
børn hele tiden, samt at der hele tiden skal være en gårdlærer i frikvartererne. Vi aftalte ligeledes at
de involverede forældre skal orienteres om de punkter som lærergruppen evt. er uenig i, og ikke kan
opfylde.
Information til hjemmene om hvordan det går noget tidligere, således at det ikke er kørt for langt.
Mailkontakt blev nævnt som en mulighed for hurtig reaktion.
Vi må lære af børnehaveklasse, se på hvad der er sket her.Vi aftalte at undersøge om BH. kl. læreren
har brug for noget hjælp til at komme videre efter nogle hårde år.
I vores debat kom vi også ind på indskrivning.
Vi må prøve at være mere skarpe i vores samtaler med forældrene, støtter de op om skolens
ideologi? Bestyrelsen skal måske også mere på banen ved indskrivningen.
Vi skal nok også se hvor mange børn med specielle vanskeligheder vi kan magte i en klasse.
Bestyrelsen var helt enig i, at forældrene skal medvirke i, at man er oplyst bedst muligt i forhold til
børnenes vanskeligheder for at alle kan have en reel mulighed for at vurdere om vi er det rette sted
for barnet, og dette f.eks.kan involvere i et møde med tidligere institution. Vi mener ikke vi kan
modtage børn hvis forældrene ikke er interesserede i dette samarbejde.
Næste års bh. klasse er skrevet op, og bestyrelsen er ikke en del af denne indskrivning.
Der er i næste års Bh. klasse flere børn der skal støtte til.
I den forbindelse oplyste Ingelise at diagnosebørn kan koste op til 40.000 kr. pr. år.
Der skal udbetales flydende tillæg til den lærer der har børn med diagnose, og vi skal selv betale for
de støttetimer vi har søgt, men ikke fået.
Ad. 5 Orientering om møde d.25.04.08 med psykolog Claes Solborg.
Eva har kontaktet psykolog Claes Solborg. C.S. har selv startet skole for krævende børn, han er
lærer op psykolog.Ingelise og Eva har ved møde med ham fortalt om lærergruppens træthed og
problemerne i BH.klassen.
C.S. havde spurgt til skolens teoriforankring- hvilket vil sige ”hvordan gør vi til hverdag” og ikke
kun løse problemerne ad hoc, men have en vej fra ideologien til praksis.
C.S. Vil komme til en kort præsentation d.28 maj og en pædagogisk dag lige inden skoleåret går i
gang.
Bestyrelsen vil være interesseret i, at han kommer ud til os og præsenterer hvad der kom ud af den
pædagogiske dag, således at vi kan følge med/og op på aftalerne.
Ad 6 Orientering fra skolen
Lærerne er gået i gang med 1. hjælps kurser de kommer igennem over 3 år, vi skal tale mere om det
på de næste møder.
Ingelise er meldt til et gratis kursus om indeklima.
Der har i det forløbne år været en træthed at spore hos lærergruppen, det har været et hårdt år, men
det er ved at vende nu, bl. a. reflekterende team har været med til at give gejsten. I den forbindelse
er vi også inde på skarphed i indskrivningen, og bestyrelsen mere ind over.
Mette har sagt op, dette er bestyrelsen kede af. Vi skal have ansat en ny BH. kl. lærer, og der er
foreslået Louise som i øjeblikket er fast vikar på skolen. Hedvig, Anne og Henrik, som er i
ansættelsesudvalg aftaler en samtale med Louise og Ingelise.
Der er ikke taget nogen beslutning om ”pavillonbørnene”. De deles ikke op- de er på forskellige
faglige niveauer, men fungerer godt socialt.
Angående Eva og Hedvigs oplæg om børn med specielle behov, syntes lærerne det var godt, og er
villige til at få nogle redskaber.

Lærergruppen har tilknyttet Kirsten Kallesen der er klinisk psykolog og god til Asperger børn.
Ad 7 Orientering fra kasserer, herunder lokaler samt revision
Intet nyt angående Bogholder Alle, svenskerne overvejer stadig.
Ingelise er gennem et projekt hun har været med i Vanløse, blevet foreslået at tale med Fenger
endnu en gang angående grunden i Vanløse. Fenger har ikke udelukket at der kan tænkes en skole
ind i projektet, men det vil have lange udsigter.
Ingelise får en artikel om skolen i Vanløse bladet.
Anne har kontaktet TV Lorry, der ikke mener der er plads i øjeblikket, men har ikke fået endelig
svar.
Skal vi annoncere efter flere børn?
Vi kan annoncere efter enkelte på 1. kl. trin, samt børn til 7-8-9 kl.
Bogholder har bogført, der var nogle problemer med printeren.
Bogholderen er i Rumænien i næste uge, hans frist er til i morgen, hvor det skal vurderes om det
fungerer nu- så der må vurderes på det der er færdigt.
Ad 8 Orientering om foreløbige tiltag ifht. Brand/evakuering .
Der er nedsat et brandudvalg, det består af Ulf, Eva og Torben. Torben har købt 2 DAP radioer og 2
forstøvere. Torben vil skifte batterier 2 gange om året. Torben vil endvidere købe en rebstige til 1.
sal.
Ad 9 Evt. orientering fra festudvalg
Festudvalget er forsvundet med børnehaveklassen, så der er Dorte og Anne tilbage.
De ønsker hjælp til indkøb på dagen. Eva hjælper med sin store bil.
Der bliver lavet quizz og banko.
Skolen giver kaffe og kage, og forældrene har selv mad med samt en gave til banko.
Overskuddet går til lejrskolekassen.
Vi rydder selv op, men betaler os fra rengøring.
Ad 10 Eventuelt
Eva foreslår at der sættes kander i køleskabet med vand, således at pavillonbørnene kan få koldt
vand, Ingelise fortæller at iskoldt vand er dårligt for fordøjelsen.
Referenten fik ikke helt fat i, hvad konklusionen blev.
Der er sendt brev til forældre med afslag på at optage elev, da forældrene tidligere har valgt skolen
fra, og forholdene er de samme som da de valgte den fra.
Ingelise og musiklærer Manuela havde aftalt at søge midler fra integrationsprojektet i samarbejde
med Jinnah-skolen, vi havde fået godkendt projektet på forhånd, men fik afslag da der ikke var en
kommuneskole med.
Vi er i bestyrelsen temmelig uforstående over for dette, da man jo fra kommunens side gerne vil
have friskolerne med, og vi har stillet villigt op, men dette hænger jo ikke sammen.
Ingelise og Manuela overvejer hvad de så gør.
NyT bestyrelsesmøde d.11 juni kl. 17.30 og vi går herfra kl. 19.00 til Kreta hvor vi spiser.
Referent Hedvig Reuss

Opsamling af manglende punkter/opgaver
tavshedspligten , brandudvalg, indskrivningsprocedure, bogholder- hvordan går det?

Samt ny børnehaveklasselærer- ansættelsessamtalen.
Derudover hvad jeg kan huske:
Hedvigs og Annes opgave om forretningorden og diverse, og vi skal vel også se mere på alle de ting
der er kommet frem ved vores arbejde med forældre og børnehaveklasse.

