Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 2. december 2009
Dagsorden
1. Valg af referent
2. Godkendelse af referater, Gitte har styr på hvilke
3. Undervisningsform i de store klasser med baggrund i brev fra bekymrede forældre, vil nogen tage
en kopi med? Herunder diskussion af og beslutning om, hvad vi fremtidigt gør med afgangsklasser.
4. Fondraising – Karsten
5. Økonomi - Karsten
6. Møde med lærerne og bestyrelsen, herunder også valg af ny lærerrepræsentant til bestyrelse
7. Dortes punkt
8. Indberetning af barn – et barn der tidligere er diskuteret. Hvor langt er sagen?
9. Hjælp til Dortes administrative arbejde
10. Yderligere aftale om Dortes løn, dvs. tillæggene, en præcis aftale
11. Opfølgning vedr. Torben v. Mogens
12. Foldere om skolen,
13. Evt.
Referat
Ad.1: Eva
Ad.2: Godkender alle resterende referater på næste bestyrelsesmøde, hvor der skrives under, og
referaterne lægges herefter på nettet.
Ad. 3: Aktuelt er alle elever i 9. klasse holdt op. Vi snakker meget om, at det nok er tendensen, at
der tyndes ud i de højere klasser, således at elevgrundlaget økonomisk og socilat bliver for tyndt.
Konklusion: Vi nedlægger 9. klasse permanent. Nuværende 7. klasse går videre i 8. klasse.
Herefter vil skolen kun have klasse fra 0. klasse til og med 7. klasse. Dorte skriver brev til
forældrene om dette.
Der vil blive arbejdet på brobygning mellem vores skole og andre skoler, således at de elever, der
ønsker at flytte samlet vil få mulighed for dette.
Ad. 4: Fondraising – der er kursus 10. febr. Heiko deltager.
Ad. 5: Økonomi – status: Ann arbejder hårdt på at bogføre, vi afventer tal.
Karsten følger kontobevægelser – tallene balancerer.
Der er stadig A-skat og AM-bidrag, der skal betales.
Ad. 6: Vi vil gerne i bestyrelsen møes regelmæse, der kender nogen aktisigt med lærerne, første
møde d. 28. Jan.
Lærerepræsentant i bestyrelsen: Heiko.
Ad. 7: Dorte orienterer: Ny lærer ansat i Lises stilling
Overvejelse om udlejning af lokaler på skolen til kursus
Tilsynsførende: De der kender nogen aktuelle ”emner”, tager kontakt til disse. Bliver der intet
resultat af dette, må vi kontakte kommunen, der så er forpligtiget til at finde en.
Ad. 8: 2 børn indberettet, dette er modtaget i kommunen, det er nu ude af skolens hænder.
Ad. 9: Heiko og administrativt arbejde: kører
Ad. 10: Den anden del af Dortes løn forhandles og diskuteres inden sommerferien 2010.02.24
Ad. 11: Mogens har forgæves forsøgt at kontakte Torben. Forsøger videre.
Ad. 12: Arbejdsweekend foreløbig planlagt til 20.21. marts, men vi afventer planlægning inden
datoen fastsættes endeligt.
Ad. 13: foldere om skolen: Eva tager Brønshøj og Vanløse Bibliotek, Heiko Godthåb, Mogens ??
Eva

