Referat fra bestyrelsesmøde den 18. november 2014 på Livets Skole
Tilstede: Dorte, Mette, Lasse, Thomas, Thomas Bjørn, Pernille, Louise, Lise (referent)
Afbud: Charlotte, Trine, Tom

1) Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2) Nyt fra ledelsen
Dorte berettede om at skolens personale har holdt møde om magtanvendelse, da der har været
brug for at få fokus på håndtering af voldsomme og fysiske konflikter.
Det har været meget udbytterigt for alle at få talt om dette, da der på det seneste har været flere
af denne type konflikter som påvirker alle.
Skolen fortsætter med at stramme op på synligheden omkring regler og værdier på Livets Skole.
Det er generelt en stadig større udfordring at eleverne ikke lytter efter, har svært ved at deltage i
undervisningen og ikke har respekt for de fællesskaber, de er en del af. Desuden opleves det ofte at
både elever og forældre tror at regler og irettesættelser er til diskussion.
Det understreges at der selvfølgelig vil blive taget hånd om de elever, der har særlige behov, da
beskeder f. eks. skal gives på en anden måde til dem.
Indtil videre ser arbejdet med at være tydelige omkring rammerne ud til at virke for både elever og
lærere.
Fokusuge
Der har i uge 46 været fokus på sundhed og trivsel (kost, søvn og motion), da flere af børnene har
haft problemer med koncentrationen på grund af for lidt søvn mv.
Bestyrelsen drøftede om der før næste generalforsamling i april kunne afholdes et foredrag, som
kunne bidrage til inspiration i forhold til børnenes trivsel mv., da det ville være i god tråd med
skolens værdier. Dette arbejdes der videre med.
3) Nyt fra kasseren
Regnskabet blev gennemgået, men da der endnu ikke har været en overlevering fra den tidligere
kasserer mangler der indblik i, hvad der ligger bag nogle af tallene. Dorte og Lasse vil tage et møde
hvor de gennemgår regnskabet evt. med hjælp fra Lis. Lis stopper efter årsregnskabet, så fremover
vil det være Dorte og Inge, der står for bogholderiet. Deloitte er på som ny revisor.
Regnskabet ser godt og sundt ud, men bestyrelsen ser på tallene igen næste gang når der har været
efterregulering. Møderne bør fremover ligge mellem den 8 og den 11 i måneden, da balancen da er
helt frisk.
Dorte forespørger muligheden for at bruge midler på at få lagt fliser på en del af legepladsen, så
børnene har mulighed for at spille bordtennis mv. på afmærkede/afgrænsede steder? Dette
undersøges og godkendes i fald budgettet er til det når der har været efterregulering.

4) Lokalesituationen
Advokaten fra Friskoleforeningen hjælper fortsat med at rådgive om de muligheder og udfordringer
der er mht. at få mere plads og flere lokaler. Han udarbejder en handleplan og bestyrelsen gransker
fortsat, hvad der kunne være af muligheder på grunden eller andetsteds.
5) Bestyrelsesseminarer, Friskoleforeningen
Der er ikke pt. oprettet kurser, som det er muligt at deltage i, men det kunne muligvis lade sig gøre
at få oprettet et møde i København, hvis andre friskolebestyrelser i området kunne være
interesserede i at deltage. Lise undersøger denne mulighed videre og skriver alle på
interessentlisten.
6) Opfølgning på møde ang. 7.-8. klasse
Det går rigtig fint i klassen, som har fået mere ro på bl.a. ved hjælp af de tydelige rammer der nu er
sat.
7) Evt.
Den lukkede Facebookgruppe, som bestyrelsen har, vil fremover blive brugt som det primære sted
at komme forespørgsler, referater mv. så svar-mails osv. ikke vælter alles indbakker.
Det blev aftalt at udsende en nyhedsmail slut december, hvor der mere konkret beskrives, hvad der
har været gjort mht. anskaffelse af nye lokaler til skolen.

Næste møde er sat til den 11.12.14 kl. 17.30.

