Referat fra bestyrelsesmøde på Livets Skole 14. August 2013.
Tilstede: Heiko, Ea, Lea, Eva, Thomas, Charlotte og Dorte.
Afbud
Mogens, Tina, Trine, Louise,.
Referent
Eva
Dagsorden
1. Ordstyrer: Heiko
2. Godkendelse af referat.
3. Nyt fra ledelsen, herunder personaleweekend
4. Nyt fra kassereren
5. Elevsituationen, IT, PR/marketing og hjemmeside, meditation
6. Dagens tema: Lokalesituation
7. Punkter til nyhedsbrev
8. Næste møde
9. Evt. herunder Facebookgruppen.
Referat
Ad. 2: referat godkendt med en enkelt rettelse til prisen på posthuset.
Ad. 3: Skolen er lige startet. Intet nyt lige nu. Bortset fra indbrud i sommerferien, pengeskabet er
brudt op, der er stjålet penge og videokamerea, men intet ødelagt. Det er det eneste indbrud, der har
været i løbet af skoleåret, ellers plejer det at ligge på ca.6-8 stykker. Alarmerne har virket efter
hensigten.
Personaleweekend: Uge 43, torsdag aften til søndag i Berlin, hvor man vil kigge på alternative
skoler. Betaling vil blive halvt fra skolen, halvt fra den enkelte lærere selv.
Fredag skal dækkes af forældrene.
Bestyrelsen bakker om forslaget. Dorte laver udkast til budget.
Ad.4:
Lea orienterer om budgettet.
Vi vil gerne skifte revisionsselskab, formentlig når året er færdigt.
Der skal indhentes tilbud fra 3 forskellige firmaer.
Vi snakker om Deloitte, Beierholm mv. Dorte kigger på det, og Lis kontakter Deloitte.
Ad.5:
Elevsituationen:
Der er 80 børn på skolen nu, børnehaveklassen holder frikavarter før de andre børn. Der er ikke
mange pladser tilbage i klasserne, det eneste sted, der er tomme pladser er 6.7.klasse.
BH.klasse: 15 elever
1.: 15
2.3: 19
4.5.: 18
6.7: 13
Vi regner med 16 elever mere næste år.
IT:
Det vil der være fokus på i dette skoleår.
Der er printer og pc tilgængelige i alle klasser. Der er trådløst netværk på hele skolen. Planen er, at
der skulle printes fra alle pc’er.
Målet er, at der i starten af dette skoleår skal indkøbes flere computere.
Heiko har indhentet tilbud fra et firma, der reparerer gamle computere.
Lærerne skal x 2 årligt undervise med et it-aspekt.
Der vil blive en emneuge om IT.
Der vil blive udbudt ”pc-kørekort.”
Efter nytår vil Heiko kigge på intranet, formulere rammerne for det, budget, krav, specifikationer,
således at det efter sommerferien 2014, kan blive igangsat.

PR/marketing: efteråret skal der uddeles brochurer til bh.
Igennem året min. 4 artikler i lokalbladet.
Facebook,
Til foråret skal vi deltage i ”Vanløse på den anden ende”
Evt. Kulturnat.
Idrætsnat.
Hjemmesiden: Venter lige nu på at blive opgraderet. Dette for at sikre, at den ikke bliver hacket og
for at modulerne passer sammen.
Efter den er blevet opgraderet, vil cirkusugen blive lagt på og sommerstemning og skolestart +
elevernes evaluering af skolen og andre opdateringer. Det vil den næste måned gå med.
Hjemmesiden skal opdateres med fotos af bestyrelsen. Vi foreslår Gitte står for det.
Facebook kører, mange bruger det. Snakker lidt om billedbrug. Der bliver bevidst valgt etiske
billeder, og der kan ikke tagges.
Meditation:
De sidste 3 år er der eksperimenteret med meditation på skolen.
Der er skabt et frirum i spisepausen, der er ro.
Det er lagt op til læreren at bruge roen i timerne, hvis der er behov for det.
Efter 10-runde skal der være mulighed for at sættes sig i ro i stedet for at være ude.
Før morgensamling skal det også tilbydes, bliver efter efterårsferien.
6. Dagens tema:
Lokalesituationen:
Lea har dd. for 2.gang været på kommunen mht. om vi kan have skole på posthuset.
Arkitekten kan ikke love os noget, men der ligger jo andre skoler i området.
Vi skal ansøge om at ændre posthuset til skole. Vi skal have en fuldmagt fra udlejer.
Der er forskellige krav: Handicaptoilet, niveaufri adgang, hvis vi udlejer skal vi være opmærksom
på flugtveje, der ikke må gå gennem andre lejemål.
Der skal være 1 toilet for hver 10. elev.
Vi betaler lige nu i gennemsnit pr. mdr. ca. 47.000, Posthuset vil koste ca. 100.000,Der skal laves en skitse for skolen.
Leje med forkøbsret?
Bygningen er for stor til os,
Hvem kunne vi leje sammen med:
Unge udsatte i bydelen
Børnehave, der er tilknyttet skolen
Spørgsmål til udlejer: Er jorden forurenet?
Kasser i skolegården.
Bus til at komme ud
Konkret indtægtskilde
Musikskole
Annonce om lokaleudlejning
Fotofirma
Ca. 400 kvm at leje ud.
Hvor mange børn.: 10 klasser á 18 elever, 180 elever.
Plan: Dorte kontaktes af ejendomsmægler: dialog med udlejer, fuldmagt, plantegninger, ansøgning,
forkøbsret.
Ea med i gruppe sammen med Lea, ansøgning, beskrivelse.
Søge fonde – banebrydende skole, skolehaver, bier
Hvordan skal vores profil og vision være?
Vi skal være visionære!!!!!
Ad. 7: Nyhedsbrev:
Om posthuset. Med anmodning om faglighed og henvendelser vedr. leje.

Eva liste om nyhedsbrev.
Eva skriver nyhedsbrev i midten af næste uge.
Ad. 9. Næste møde er d. 10.10.13 kl. 19 på skolen. Thomas er referent på dette møde, og Eva
sender dagsorden 1 uge før. Så de punkter man måtte ønske med skal være Eva i hænde senest d.
02.10.13.
Madindkøber er Ea.
Tema for næste møde – vi ser an. Visioner for skolen.
Dorte: fejl i ansøgningsprocedure, søger igen til foråret.
Dorte udarbejder forslag til lønforhandling.
Folk skal møde op til møderne, de er adviseret i god tid.
Faste punkter til alle møder fremover: ledelse, herunder elevsituationen, kasserer, dagens tema
Eva

