Bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 2014
Tilstede: Tom, Thomas, Thomas Bjørn, Trine, Louise og Dorte
Afbud: Charlotte, Lise, Lasse og Pernille
Referent: Trine

1. Godkendelse af referat:
Referatet fra sidst er ikke printet ud og kan derfor ikke godkendes og underskrives af
de tilstedeværende. Det besluttes at Louise fremover sender en dagsorden ud en uge
før et møde og printer referatet ud til underskrivelse på det efterfølgende møde.
Referent og madtjans går stadig på omgang.
2. Nyt fra ledelsen:
De nye lærere på skolen – næsten 50 % - er faldet godt til og den store udskiftning
taget i betragtning, er det gået over alt forventning.
Der er dog lidt uro blandt børnene efter ferien; mange har glemt regler for sprog og
god opførsel, så det bliver et fokus i den nærmeste fremtid i lærergruppen.
Den nye børnehaveklasse er kommet rigtig godt i gang.
Kopimaskine-retssagen kører stadig; vi afventer retsmøde eller retssag.
3. Fra kasseren:
Lasse er ikke tilstede. Dorte efterlyser en tydeligere og mere synlig gennemgang og
håndtering af skolens økonomi i bestyrelsen. Regnskab og budget for næste år ligger
lige rundt om hjørnet og Dorte efterspørger, at der hver gang under dette punkt kigges
på saldoen og regnskabet.
Lis stopper, Inge overtager bogføringen, Dorte overtager lønstyring. Vi beholder vores
som revisionsfirma, Deloitte.
Thomas tager fat i Lasse, så der kan komme styr på kasserens punkt til næste møde.
4. Lokaler
Dorte og Thomas har været til mange bankmøder, møder og aftaler – to banker er
villige til at låne os 5 millioner; Merkur og Arbejdernes Landsbank. Det er godt nyt.
Thomas har talt med Københavns kommune: Lokalplanen forhindrer os i at udvide
skolen, at bygge ny skole, at bygge nye lokaler, at renovere; kort sagt er døren lukket.
Meget frustrerende. Vi får skriftligt svar i næste uge.
Kommunikationsstrategi fremadrettet: At få historien ud til medierne. Hvordan?

*Kunne Marianne (lærer på skolen og journalist) og hendes netværk bruges? Dorte
taler med Marianne.
*Skrive til/kontakte politikere:
Pia Allerslev, Venstre, børne- og ungeområdet. Tom vil tage kontakt og få et møde i
stand. Louise og Trine står standby og følger op med brev, hvis et sådant møde falder
til jorden. (Morten Kabel, enhedslisten, teknik- og miljøborgmester skal der også
skrives til, hvis en skriftlig korrespondance kommer på banen).
*Thomas Bjørn forhører sig hos en bekendt, der er suppleant i
borgerrepræsentationen om, hvordan vi mest fordelagtigt kan gribe sagen an.
*Thomas tager kontakt til Friskolernes forening og får råd og vejledning til at håndtere
sagen. Har de erfaring med lignende situationer?
*Der skal responderes på kommunens svar, når det kommer. Thomas får svaret og
skriver ud til resten af bestyrelsen, hvis der KAN klages, skal der udformes en sådan
(Louise og Trine).
5. Evt.
1. Louise spørger til trivsel i klasserne. Dorte svarer: Skolens lærere kommer til at
have fokus på opførsel, sprog, det at gå i skole, retningslinjer for at være sammen,
osv. på deres snarlige pædagogiske dage. Der kommer et generelt fokus på trivsel i
den kommende tid. Der er forskellige problematikker på de forskellige klassetrin;
for nogle børn handler det om at lære at gå i skole, for andre børn handler det om at
respektere andres grænser, o. lign.
Fremadrettet vil der være et langt større fokus på, hvilken skole vi er (vores
værdier), det er noget Dorte og lærergruppen ønsker at italesætte i det næste år.
Rummeligheden går begge veje; ALLE børn og voksne har et ansvar for at rumme
resten af gruppen, både dem der har særlige behov og dem, der er fuldstændig
velfungerende (hvad det så end er!).
Et ønske fra bestyrelsen: Synlighed og tydelighed i kommunikationen til
forældrene: Hvorfor orienterer skolen/Dorte/lærerne f.eks. om uro? Flere forældre
spørger sig selv: Er der styr på det? Er det ved at skride skolen af hænde? Skal vi
som forældre gøre noget? Som forældre kan man blive i tvivl om, hvad formålet
med en orientering er, så en helt tydelig udmelding vil være i alles interesse.
Louise spørger om der kan holdes et forældremøde i sfo’en: Det er der ikke
tradition for, men sfo’en er så stor i år, at det giver mening. Hun har allerede spurgt
Inge, som er positiv.

2. Bestyrelsens ansvar:
Hvad skal en bestyrelse egentlig tage stilling til og diskutere? Skolens økonomi og
drift er det primære fokus og ansvar for en bestyrelse. Pædagogikken er Dortes
ansvar. Derfor kan man godt tage pædagogiske emner op i bestyrelsen, men altid
med et bestyrelsesblik og aldrig med et personligt blik.

Næste bestyrelsesmøde: Det rykkes til torsdag den 23. oktober, klokken 19-20.30.
Louise sender dagsorden ud en uge inden, Louise medbringer desuden referatet fra
sidste møde til underskrift, Pernille medbringer mad og Charlotte skriver referat.

Underskrevet den 23. oktober 2014:

