Referat af bestyrelsesmøde den 11/6 2008
Til stede: Ingelise, Dorte, Hedvig, Eva, Anne, Pia, Henrik.
Valg af referent: Henrik.
Godkendelse af sidste referat fra best møde: Gøres næste gang.
Festen: Rigtig godt arrangement. Forslag til ny fest i begyndelsen af skoleåret august/september en
lørdag. Regnskab ikke færdigt. Evt. overskud går til lejrskolekassen. Generelt lang diskussion vedr.
festen.
Gebyr: Nyt, ved optagelse af elever på venteliste betales gebyr på Kr. 505 (Mod nuværende på Kr.
1005) og så igen 500 ved indmelding. Det ”skæve” beløb er en praktisk foranstaltning, så det er let
at se i regnskabet at dette beløb er indmeldelsesgebyr. Hvis forældrene ikke indmelder barnet/falder
fra; er gebyret tabt. Hvis skolen giver afslag, så tilbagebetales gebyret. Gælder for alle klassetrin.
Musikundervisning: 4-6 klasse. Der har været problemer vedr. indkaldelse til møde i forbindelse
med elevernes opførsel i undervisningen. Diskussionen fortsættes efter sommerferien.
Lærersituationen: 3 opsigelser og hvad så nu? Iflg. Dorte er der IKKE flere lærere, som vil sige op
nu. Der er 1 SFO stilling ledig. 1 støttelærer stilling ledig. 7.kl er ret lille og hvis der bliver under 5
elever, vil læreren ikke kunne lave en faglig fornuftig undervisning. Diskussion om der kan tabes
(flere) elever, da der ikke er noget fysiklokale. Der skal afholdes ansættelsessamtaler snarest og
lærerstaben skal med (relevante lærere). Problemet er sommerferien og at få alle involverede til at
møde samtidig. Der skal laves stillingsopslag i Metro avisen og på Jobnet. Louises kontrakt skal
forlænges til slut juli. Derefter kontrakt som bh.kl lærer. Mette er muligvis interesseret i
vikarstilling.
Elevudmelding: Efter længere diskussion blev det besluttet, at Eva skal sende brev til elevens mor,
hvor det tilbydes at moren kan henvende sig til bestyrelsen for et evt. møde – for at vise
bestyrelsens imødekommenhed. Afledt heraf blev det foreslået at skolen skal have generelle
retningslinier for mail kommunikation. Dette efter ferien.
Eventuelt: Oprydningsdag i Vanløse. Skolen deltog men kommunen afhentede ikke det opsamlede
skrald! Dog modtog skolen Kr. 3000 for indsatsen. Ingelise har været til foredrag vedr., indeklima,
og det bør gøres noget for at forbedre det. Skolen har modtaget revisorregning på Kr. 130.000,
burde være på Kr. 90.000, men fik dog 5 % afslag efter forhandling. Der skal indkøbes en AV
projektor, til PC tilslutning, snarest. Artikel i Vanløsebladet om skolen og lokalebehovet.
Næst bestyrelsesmøde: 26.august kl 19:00.
Infomøde for nye forældre: 23.10. kl. 19:00 , for elever til næste skoleår 2009/10. Der SKAL være
bestyrelsesmedlemmer til stede. Der indrykkes annonce i Vanløsebladet, Valbybladet,
Frederiksbergbladet og Nordvestavisen; elever til 2.kl og 7-9 kl. 17. juni. Anne forelagde udkast,
som skal tilrettes før indrykning. Også behov for SFO medarbejdere i annoncen.
Med venlig hilsen
Henrik Stegmann

