Livets Skole. Bestyrelsesmøde 25.01.2010.
Til stede: Karsten, Gitte, Heiko, Dorte, Eva, Espen, Henrik.
Dagsorden/referat
1. Valg af referent: Henrik.
2. Godkendelse af sidste referat. OK.
3. Godkendelse af tidligere referater. OK.
4. Nyt fra skolen: Dorte refererede fra kursus i læringsstile i uge 3 i Middelfart. Godt kursus med
hårdt arbejde og også gode resultater. Nyt hold af lærere skal afsted i uge 11. Marie Straarup er
ansat som lærer til 1. klasse. Og også tysklærer i 7. kl. Der er pt. 55 elever på skolen, efter 8.-9. kl er
stoppet og 2 andre fra 6.-7. kl. Skolen har modtaget legat fra Eremias Fonden på Kr 6000. Forslag
til hvordan beløbet skal bruges er i gang.
5. Økonomien: Der er uklarhed onm forældrebetaling er forud eller bagudbetalt. Iflg Karsten står
der på hejmmesiden at det er bagudbetalt. Karsten vil meddele til bogholderen at dette vil blive
beholdt.
Bogføring for 2009 snart klar og Karsten vil så lave nyt budget. Økonomien ser værre ud måned for
måned, så trækket påkassekreditten bliver udnyttet mere og mere: ca. 3-40.000 Kr pr måned. Der er
behov for flere elever eller flere besparelser.
Forslag om at sammenlægge nuværende Bh kl og 1. kl. fra sommerferien. Der er pt 9 elever i Bh kl
og 7 i 1.kl. Næste bh kl 2010/11 har skrevet 19 elever op. Måske omlægning af nuværende
klassesammenlægninger.
6. Tilsynsførende: Vi har ingen tilsynsførende, og skal snart have én !
7. Torben: Udsat til næste møde, da Mogens ikke er til stede.
8. Opfølgning af forældrereaktion vdr nedlægning af 8.-9- klasse: 6.-7. kl har haft skole-hjem
samtaler så de forældre er orienterede. De havde forståelse for situationen, selv om de var kede af
besutningen. Der er aktiviteter vdr brobygning til andre skoler om evt at få hele klassen eller
samlede grupper sendt til andre skoler. Ny mail udsendes snarest.
9. SFO 4. klasse: Spørgsmål om kommende 4. kl elever kan fortsætte i SFO til næste år. Der gives
ikke tilskud til SFO børn fra 4. kl så det kan give en ekstraudgift, hvis der skal være en ekstra lærer.
Forslag om at spørge SFO-lærerne hvor mange børn der max kan være og fogså spørge forældrene
om, hvor mange der er interesserede i denne ordning: Dorte gør dette.
10. Støttebørn: Dorte, forslag: Skolen trænger til politik om håndtering af støttebørn overfor alle
parter. Vi har flere støttebørn in hele Kirkebjerg folkeskole. Der er altså for mange støttekrævende
børn på skolen. Oplæg til diskussion i bestyrelsen. Dorte og Heiko kommer med oplæg til
politik/håndtering.
11. Støttelærere som vikarer: Udsættes til næste møde.
12. Budget til læring: Dorte vil i samarbejde med et par lærere, forslå budget til indkøb af materialer
til undervisning efter læringsstile. Dette for en 5 årig periode.
13. Evt. Næste best møde 24. februar kl 18:00. Hvor der også er personalemøde. Bestmødet starter
kl 18:30.
Med venlig hilsen
Henrik Stegmann

