Referat af bestyrelsesmøde d. 6. december
Tilstede
Charlotte, Mogens, Eva, Lea
Dagsorden
1. Børnehaveklasse
2. Alarmer til skolen
3. Bygninger
4. Økonomi
5. Udfordringer ifht. trafikken på Skjulhøj alle
Referat
1. Børnehaveklasse
Lige under 30 på venteliste. Har sendt brev ud til 20 børn om at de skal melde tilbage. Det kunne
være fedt at kunne tilbyde en stor del af børnene en plads.
Der forventes at blive startet en klasse op med 18 børn. Med det rette antal dobbelt-timer kan det
fint lade sig gøre.
Der er også en mulighed for at opstarte to mindre hold (ikke deciderede spor) i børnehaveklassen.
Fx 12-14 på hvert hold, som har nogle timer sammen. Det kan lade sig gøre rent fysisk netop i
skoleåret 2013/2014 pga. der er plads, når 7. – 8.klasse går ud. Så det er en reel mulighed.
Argumenter:
Større elevgrundlag til fremtidige lokaler for skolen
Bedre indtægtskilde til at drive skolen og fx låne til bygning af nye lokaler, eller hvad man finder ud
af.
Der ville skulle laves en ny legeplads for at det skulle kunne lykkes.
Man kunne overveje at lægge nogle af børnehaveklassernes pauser skævt ifht. de andre klasser.
Ulemper: Lidt begrænsede pladsforhold og pladsmangel ifht. udearealer.
Spørgsmål: Er det for et enkelt år eller fordi der skal være to spor fremadrettet?
Udgangspunktet er at der skal være et spor, men vi må se hvad der sker næste år. Det er en
udfordring, at skolen kun har et spor i øjeblikket, hvad angår børnetallet. Og der er løbende
forældre, som spørger ind til muligheder for en større skole.
Bestyrelsen har drøftet fordele og ulemper og er enige om, at der er flest fordele, dog at der skal
gøres tiltag ifht. plads og legearealer.
2. Alarmer til skolen
Heiko har undersøgt en række forskellige muligheder. Der er to på de to løsninger, og det er
påkrævet ifht. forsikringsselskabet, som kræver at der iværksættes tiltag jf. drøftelser på tidligere
bestyrelsesmøde. Der er betydelig prisforskel på de to løsninger, hvor egen etablering af
alarmsystem er markant billigst.
Egen etablering af alarm
For at etablere egen løsning skal der være kompetencer på skolen til at bistå med driften af
systemerne.
Alice i bestyrelsen har foreslået en løsning, hvor skolen selv etablerer en løsning, som er meget
billigere.
Man kan selv indstille alarmen til, hvem der skal kontaktes når alarmen går. Vi vil forhøre os om
nogle forældre, der kan bistå med det tekniske.
Man køber en boks, og sætter alarmer rundt omkring, og så ringer.
Der er tre dele af alarm-set-uppet:
Markering af alarmer på grunden er afskrækkende
Larmen fra alarmen er afskrækkende
Der kommer en vægter ud og slukker alarmen og dækker til

Der foreslås en prøveperiode, hvor Dorte tager hen til skolen, når der går en alarm, og derefter
evalueres der, for at vurdere, om der skal laves en aftale med professionelt vægterfirma.
Leasing af alarm-setup
Man leaser en alarm for 1½ år, og derefter er alarmerne skolens. Der er fast tilknyttet vægter.
Såfremt man vælger vægterløsningen fra, så er prisforskellen knap så stor.
Det undersøges, om en forælder vil bistå, samt om firma-løsningen kan vælges uden vægterløsning.
På baggrund af de indhentede oplysninger, får Heiko og Dorte træffe en beslutning derefter.
3. Bygninger
Dorte fremlagde: Der har været nedsat et udvalg, som ikke er kommet så langt i processen. Det
bliver en lang proces, hvis det skal lykkes, at få lov, at skaffe finansiering mv. Første skridt er at
kontakte kommunen og få lov til at lave skole inde ved siden af.
Lea kontakter en veninde, som har forstand på lokalplaner vil blive spurgt.
Eva kontakter en specialskole på Ydre Frederiksberg, som skal lukke og forhører sig om lokalerne.
Dorte og Mogens besøger naboen i januar og drøfter de faktiske forhold
4. Økonomi
Støtteressourcecentret har medført en professionalisering af processen til at søge støtte. Dorte har
søgt flere midler og indtægterne og dermed ressourcer til støttetimerne. Der er blevet etableret en
meget godt samarbejde med PPR, som vi også hjælper ind imellem med at tage børn for dem osv.
Støtteressourcecentret bistår også med at ansøge. Støttetimerne er blevet noget positivt, og mange
børn vil gerne deltage i de ekstra ’bonustimer’. Der er kommet stor fleksibilitet i tilrettelæggelse af
støttetimerne og det tilrettelægges helt efter behov. Der kan eksempelvis være ’sæsonudsving’ i
børnenes behov, hvilket kan understøttes.
5. Udfordringer ifht. trafikken på Skjulhøj alle
Der har været episoder, hvor børn løber ud uden at kigge sig for. Der er størst udfordringer med de
større børn. Det har været drøftet på bestyrelsesmailen. Dorte lægger op til, om man kan få skilte
op, omkring skolen.
Mogens kontakter Københavns Kommune for at høre om mulighederne for at få skilte om op
siderne af skolen.

