Referat af bestyrelsesmøde på Livets Skole
Til stede
Trine, Alice, Mogens, Eva, Lea, Dorte, Heiko.
Dagsorden
1. Valg af referent.
2. Godkendelse af referat fra 29.05.12.
3. Nyt fra skolen, Heiko og Dorte
4. Nyt fra kasserer
5. Indbrud
6. Personalepolitik
7. Tag+baghuset
8. Årshjul, strukturering af næste sæsons bestyrelsesmøder
9. Datoer for møder og hvor tit.
10. Evt.
Referat
1. Valg af referent
Lea blev valgt som referent.
2. Godkendelse af referat
Referat fra d. 29. maj blev godkendt. Der skal lægges de sidste referater på skolens hjemmeside, og
fremover skal de lægges hurtigt på hjemmesiden (kræver også at referenten er hurtig :)
3. Nyt fra skolen
Skoleåret er kommet rigtig godt i gang og børnene er glade.
Skolen er blevet sat rigtig flot i stand flere steder, bl.a. er der købt nye møbler til 5. klases, samt til
6.-7.klasse. Der er også blevet lagt nyt linoleum to steder, og der er blevet fjernet en væg i 5. klasse
(?), hvor der er kommet et rigtig flot og nyt klasselokale ud af det store arbejde fra forældre og
lærere.
Derudover er kontoret blevet sat i stand.
Der er også kommet et trådløst netværk på hele skolen.
Der er aktuelt 74 børn, hvilket også forventes 5. september, hvor statens tilskud pr- elev til skolen
fastsættes på baggrund af antal børn den dag. Dette er 16 børn mere end 5. september 2011. De
fordeler sig sådan:
Børnehaveklasse
: 13
1.-2.klasse
: 18
3.-4.klasse
: 17
5.-6.klasse
: 15
7.-8.klasse
:11
Der er 41 børn i SFO’en.
Morgensamling
Der er lidt udfordringer med pladsen til morgensang i øjeblikket, fordi der er så mange børn på
skolen 
Det voervejes at sætte en dobbeltdør i, fordi der gå meget lang tid med at samle børnene om
morgenen.
Legepladsudvalg
Derudover har der været møde i legepladsudvalget, som også har indhentet to tilbud fra firmaer, og
der er indledningsvist lavet nogle tegninger af mulige fremtidige legepladser. Der skal nu arbejdes
på at rejse finansiering fra fonde til projektet.
Personale
Mette Rønning er kommet tilbage efter et års barsel med Luna (??) og Michael går snart på barsel,
da han skal være far.
4. Nyt fra kasseren
Der er indhentet midler fra Trygfonden til at alle lærere har været på førstehjælpskurser, samt til en
antimobbekuffert. Derudover har en lærer været på kursus om brand.

Det forventes at der skal justeres på budgettet, idet der ikke forventes indhentet de 50.000kr i midler
fra fonde, som var forudsat i budgettet.
Derudover er der 74 børn på skolen, som tilskuddet for skoleåret 1012/13 udregnes på baggrund af.
Det forventes derfor flere indtægter end budgetlagt for 2012. Derudover ligger skolen fint på
budgettet. Der er anvendt en del penge til istandsættelse, men der var sat penge af hertil.
5. Indbrud
Der har været indbrud på skolen igen. Der skal skiftes låse, så der ikke er vridere på indersiden af
døren, når tyve slår ruden itu. Der skal evt. også sættes kameraer op. Heiko indhenter tilbud på
alarmer og kameraer til næste møde.
6. Personalepolitik
Der er færdigudarbejdet en personalepolitik, og alle lærere har fået et eksemplar, som skal
underskrives.
Det bliver fremover en fast del af ansættelsesprocedurerne.
7. Tag på baghuset
Der har været tale om, om taget på salen skulle repareres. Mogens tjekker det en dag ved lejlighed
og ellers afventes det indskrevet i skolens vedligeholdelsesplan.
8. Årshjul, strukturering af årets bestyrelsesmøder
Årshjulet blev drøftet. Der blev aftalt en kadence med temamøder hver anden gang, der er møde
(hvis der er behov for så mange).
Følgende emner blev besluttet foreløbigt for temamøderne:
Skolens lokalesituation
Skolens strategi, pædagogik mv.
Det første forventes at blive om den fremtidige lokalsituation for skolen, hvor Dorte og Ulf aktuelt
arbejder med forskellige scenarier.
Derudover blev det besluttet, at der skal være et møde, som omhandler en strategi for skolen,
herunder skolens pædagogik mv.
9. Møder
Næste møde er d. 24. september kl. 19

