Referat af bestyrelsesmøde Livets Skole d. 22.5.13
Afbud: Trine, Tom, Tina
Ikke tilstede: Mogens
Til stede: Dorte, Eva, Charlotte, Louise, Thomas, Lea og Ea (Referent).
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Plan for kommende bestyrelsesmøder
3. Information om elever
4. Økonomi
5. Dortes løn samt videre uddannelse
6. Strategi
a. IT
b. PR og hjemmeside
c. Meditation
d. Lokaler
7. Evt.
Referat
ad 1)
Formand: Eva
Næstformand: Thomas
Kasserer: Lea
Almindelige medlemmer: Louise, Tom, Trine og Ea
uppleater: Charlotte, Tina og Mogens
Ad 2)
Vi holder et 3 timers møde hver 8. Uge, startende fra ca 13. august. Ea laver en rullende plan for
næste skoleårs møder. Louise opretter en lukket Facebookgruppe for bestyrelsen, hvor der kan
orienteres/drøftes om ad hoc ting mellem møderne.
Ad 3) Dorte informerer:
Vi har stor elevafgang til sommer. Samlet afgang: 7 elever. Pt kun 12 elever til den kommende bhklasse. Vi har budgetteret m 16 elever. Venteliste m elever m særlige behov vi ikke kan
imødekomme.
Kommende 1.-2. Fyldt. ingen går ud. Klassestørrelsen er fin. Kan evt på sigt tage 1-2 mere ind.
Kommende 2.-3. Klasse er fyldt= 18 elever, men der forventes elevafgang i det kommende skoleår.
Kommende 4.-5. 2 elever forventes at gå ud snart. 17 elever pt. 2 piger kommer på prøve i de
kommende uger.
Kommende 7.-8.-klasse: 3 elever skal på andre skoler. Ikke umiddelbart nogle der kommer ind.
Hele afgangskl, naturligvis.
Angående den kommende 2.-3. klasse: Vi beslutter, pga forventet afgang i løbet af 2013-14, at give
dispenstion til at en dreng og en pige, der pt står på venteliste, kan starte i den kommende 2.-3.
klasse.
Vi mener denne beslutning er forsvarlig på baggrund af:
1) klassen vil blive tildelt en højere antal timer med dobbeltlærer
2) det vil være godt for dreng-pige konstellationen
3) Dorte vurderer at det fagligt og socialt er forsvarligt
4) lokalet kan bære de ekstra elever
Angående manglende elever i den kommende børnehaveklasse beslutter vi:
a) Dorte skriver en tekst om at der er ledge pladser på vores fantastiske skole i børnehaveklassen og
sætter den på FB – Vi deler og liker osv.
b)Vi deltager med en bod i arrangementet ”Vanløse på den anden ende”. Louise er tovholder og
bestiller bord osv. Vi andre sender opfordring til at komme og stå i boden videre.
Ad 4) Generel information:
Bogholder Lis laver en ballance hver md. Lea sender den rundt med highlights ved de ting hun

synes er interessante.
Angående den aktuelle ballance: Afgangsbørn, jfr pkt 3, er ikke regnet m i ballancen. Vi ligger lidt
under på skolepenge. Ca 95.000 under. Lea taler m Lis om årsagen til dette.
Vi ligger ca 90.000 under på undervisnings-budget, pga der ikke blev udbetalt lønninger under
lockouten til de berørte lærere. Vi ligger 40.000 under på vedligeholdelse.
I alt lidt under på indtægter men også lidt under på udgifter.
Leas konklusion: Vi skal holde lidt øje med ballancen resten af året, men det ser fint ud lige nu.
Ang lockout: Vi skal ikke betale penge tilbage til staten pga lockout, men redegøre for at eleverne
indhenter den tabte undervisning.
Ad 5) Dorte ønsker at tage en efteruddannelse:
MPO Master i organisationspsykologi på RUC. Dette vil gavne både skolen og Dorte.
Omfang: 1-1,5 undervisningsdag om md. Meget selvstudie, læse- og arb grupper. Internat et par
dage. Et modul = et semester.
Vi beslutter at Dorte bevilges det første modul af denne uddannelse.
Ad 6)
Punkterne a, b og c udgår pga tidsnød.
d) Lokaler Det er påkrævet at finde nye lokaler. Vi sigter efter at finde nye lokaler inden skoleåret
13/14 er omme.
Pt er det gl Vanløse Posthus i spil.: Koster 2 mill. Husleje: 80.000 om md. 1600 km2 (1200 km2 til
uv-egnet., 400km2 kælder).
Størrelsen kan ikke forhandles. Samme lokalplan som her. Ordet grundskole står ikke i den plan.
Der er uenighed på kommunen om fortolkning. Er der en åbning?
Opgaver:
Kontakt t kommunen (Lea)
Forhandle pris/vilkår (Dorte, Thomas og Lea)
Andre muligheder t ca 50.000/md (Louise og Eva tjekker løbende)
Møde i banken lidt senere (Dorte og Lea) Lea finder ud af hvad vi betaler i husleje i dag.
Ad 7) Til fremtidige dagsordener:
Lea gennemgår ballancens udformning og sammensætning årshjul Næste møde Holdes tirs d. 18/6
kl 19-21. Hos Louise og Heiko på Åboulevarden 25, 1. tv.
Dagsorden:
1) lokalesituationen
2) elevantalsituationen
3) Beslutte tema til kommende bestyrelsesmøde
4) Referatprocedure:
Det foreslås at referatet rundsendes pr mail til bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter
bestyrelsesmødet.
Når alle medlemmer har godkendt det pr mail lægger Heiko det op på hjemmesiden.
På det følgende bestyrelsesmøde skrives referatet under og sættes i mappe til brug for
dokumentation.
På den måde sikres hurtigere adgang til referatet for skolens øvrige interessenter.
5) NB: Husk 4 fortrolighedsunderskrifter næste gang

