Bestyrelsesmøde d. 23/10 2014
Til stede: Thomas, Dorte, Trine, Louise, Lise, Pernille
Afbud: Lasse, Thomas Bjørn,
1. Referat godkendes og underskrives.
2. Nyt fra ledelsen:
Det går overraskende godt i klasserne mht. trivsel. Klasserne er kommet ind på det rigtige spor. Der har
især været fokus på 1. og 2. klasse, som har skullet lære basale færdigheder bl.a. i, hvordan man omgås
hinanden, når man går i skole for, at det kan blive rart for alle.
Skolen er blevet mere tydelig i kravene til forældrene på alle klassetrin. Der kommer en folder til alle
forældre, både nye og gamle.
Der er en stor vilje i lærergruppen, selvom mange lærere kun er ansat for et år.
Der har været afholdt pædagogiske dage i personalegruppen, hvor man har arbejdet med trivsel på et
overordnet plan og strategiske tiltag.
Lærere og ledelse har travlt. En del af Heikos og Lis´arbejde er blevet lagt over på Dorte. Ud over alm.
undervisning har Dorte taget ekstra 12 timer om ugen som støtte i 1. klasse.
Strukturen i huset har aldrig været bedre - der er blot stort pres på lederfunktionen.
Den ny arbejdstid fungerer fint og lærerne bakker op om den. De hygger sig med den fælles
forberedelsestid, som har givet dem mulighed for at arbejde bedre på tværs.
3. Nyt fra kasseren:
Lasse er ikke til stede. Bestyrelsen forventer, at der kommer en orientering til næste møde.
4. Lokalesituationen:
Skolen har fået skriftligt afslag på ansøgningen om tilladelse til at udvide skolen med udgangspunkt i
adressen Skjulhøj Allé 50.
Trine og Louise tager sig af klagen over afgørelsen.
Dorte har talt med Marianne ang. udnyttelse af hendes netværk og har fået positiv tilbagemelding.
Bestyrelsen vil have politikere i tale.
Bestyrelsen aftaler at genoptage forhandlingerne med CBB. Lise vil genoptage kontakten.
5. Eventuelt:

Der er pt. fokus på kommunikationen mellem forældre/bedsteforældre og skole i 7-8 klasse. Der
arbejdes med mulighed for mægling i klassen.
Nyt punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde: forventningsafstemning i forhold til bestyrelsens
engagement. Mulighed for kurser i bestyrelsesarbejde foreslås.
Datoen for næste bestyrelsesmøde sat til d. 25/11 2014 er siden mødet fremrykket til d. 18/11 2014 kl.
19.00 - 20.30.

