Bestyrelsesmøde d. 15 marts 2010 kl. 18:00
Til stede: Tina, Karsten, Eva, Mogens, Henrik, Heiko, Dorte, Esben og Gitte
Afbud: Ingen.
Dagsorden
1. Referent
2. Tavshedspligt
3. Løntillæg
4. Tilsynsførende
5. Støttelærer som vikarer
6. Nyt fra skolen
7. Økonomien
8. Torben
9. Kursus
10. Godkendelse af referater
11. Nyt om børnehaveklassen
12. Dorte og Heikos oplæg til en politik for børn på skolen med særlige behov.
13. Lokalaftalen.
14. SFO i 4. Klasse.
15. Mulig sammenlægning af Bh. og 1. Klasse efter sommerferien.
16. Næste møde.
Referat
1. Referent
Gitte
2. Tavshedspligt
Alle har nu skrevet under
3. Løntillæg
Karsten og Dorte holder møde med Frie skolers lærerforening d. 16 april 2010
4. Tilsynsførende
Tages op på generalforsamlingen d. 15 april 2010
5. Støttelærer som vikarer
Dorte og Heiko forklarede, hvordan de bruger støttetimerne.
6. Nyt fra skolen
Dorte fortalte, at hendes målsætning om at få en velfungerende lærergruppe inden 2 år, allerede er
lykkedes efter blot 8 mdr.
Heiko fortalte om den netop færdiggjorte evaluering på skolen, den ser meget positiv ud på alle
fronter, vi taler videre om den ved næste møde.
Skolen er ved at planlægge en London tur.
7. Økonomien
Vi udviser påholdenhed. Dorte og Karsten venter på tallene fra 2009 for at kunne lave budgettet for
2010. Tallene kommer snart fra bogholder Ann.
Der kommer ca. 15 nye elever efter sommerferien
Der er stadig mange udestående, og Karsten sender løbende rykkere ud.
Karsten laver beretning til generalforsamlingen.
8. Torben
Mogens forsøger at lave en aftale med Torben og Karsten i næste uge.
Torben vil komme og aflevere skolens pavilloner og en trillebør.
De vil til mødet prøve at finde ud af, hvilket af det værktøj, som Torben er i besiddelse af, der
tilhører skolen, og hvilke aftaler der er på det.
Torben har handlet i Dyrup på skolens kort 6 mdr. efter hans opsigelse, de penge skal betales tilbage
til skolen.
9. Kursus

Heiko og Dorte vil gerne deltage i et kursus om implementering af handleplaner. De vil forsøge at
søge midler til det.
10.Godkendelse af referater
Referater blev godkendt.
11.Nyt om børnehaveklassen
Aino er nu opsagt, men er pt. Sygemeldt. Hun har 3 mdr. opsigelse.
Dorte fortæller, hvor godt det går i børnehaveklassen med den nye lærer Marianne.
Alle er meget glade for hende.
12.Dorte og Heikos oplæg til en politik for børn på skolen med særlige behov.
Det fremlægger de ved næste møde.
13.Lokalaftalen.
Dorte og Eva udarbejder denne inden medio april 2010
14.SFO i 4. Klasse.
Forældrene har holdt møde om bestyrelsens beslutning om, at der ikke er økonomi og plads til at 4.
Klasse kan være i SFO ordningen på skolen efter sommerferien.
Forældrene havde desværre ikke nogen løsninger på problemet, derfor fastholder bestyrelsen dens
beslutning. Vi er alle kede af, at vi ikke længere kan imødekomme denne ordning.
Dorte vil arbejde på en ordning om, at en lærer fra skolen kan følge eleverne over til Smørhullet
efter skole.
15.Mulig sammenlægning af Bh. og 1. Klasse efter sommerferien.
Dorte redegjorde for en mulig sammenlægning af Bh. og 1. Klasse efter sommerferien. Dorte har
kun gode erfaringer med at sammenlægge klasser. Det styrker både de svage og de stærke elever, da
de får et bredere sammenligningsgrundlag med flere elever i klasserne. Dorte kender alle eleverne
og mener ikke, at den faglige spændvidde vil blive for stor.
16.Næste møde.
Det holder vi lige inden generalforsamlingen begynder. Fremtidige møder bliver besluttet i den nye
bestyrelse.

