Referat af bestyrelsesmødet mandag den 23. februar 2015, revideret
Tilstede: Louise, Trine, Klaus, Lise (medlemmer), Mette (TR) og Dorte (leder)
Afbud: Thomas, Thomas Bjørn, Pernille og Charlotte. Tom?

1. Referatet fra sidst er godkendt og underskrevet.
2. Nyt fra ledelsen:
• Der arbejdes kontinuerligt på at arbejde med det gode sprog og den gode
opførsel. Der sker stadig hjemsendelse af børn ind imellem, altid fulgt op af en
samtale med børn og forældre. Der er sket en stor forbedring, især blandt de
små, hvor problemerne var størst. Skolen har besluttet sig for en konsekvent
politik i forhold til fysisk vold (spark og slag); det accepteres ikke hos nogen
børn.
• Sebrina og Dorthe Heegård er blevet tilbudt faste stillinger til næste skolegård.
Signe kommer tilbage fra barsel og Heiko kommer tilbage fra uddannelsesorlov
i det nye skoleår. Det fungerer fint med den nye musiklærer, der også har fået
timer i SFO.
3. Nyt fra kasseren og gennemgang af regnskab og budget (+ pkt. 5 og pkt. 6):
• Velkommen til Klaus som hjælper bestyrelsen med regnskab og budget indtil
generalforsamlingen den 15. april, hvor han opstiller til den nye bestyrelse som
kasser.
• Klaus gennemgår regnskabet med bestyrelsen.
Tre ting der er værd at bide mærke i: Vi har øget antallet af elever, vi har
forbedret rammerne (nye vinduer og ny legeplads) og vi har forbedret
resultatet på trods af de førnævnte udgifter. Det er nogle mål, som vi har sat, og
som er nået – og det kan med fordel stå i ledelsesberetningen.
Revisor har foreslået os at omlægge lån fra 4% til 2% - bestyrelsen synes, det er
en god idé at undersøge mulighederne i et realkreditfirma eller to.
• Klaus gennemgår også protokollatet med bestyrelsen. Der er en anmærkning til
funktionsadskillelse; Dorte uddyber og der er taget handling. Der er også en
anmærkning til likviditetsbudgettet; der har været likviditetsstyring, men det
fremgår ikke klart nok af revisionen.

Klaus spørger til kopimaskinesagen og Dorte opsummere sagen; den står stille
og vi afventer retssag.

4. Lokalesituationen:
• Dorte har siden sidste bestyrelsesmøde mødtes med et pavillonfirma – og har
intet hørt fra dem. Vi må efterhånden indse, at det er svært at se en fremtid på
Skjulhøj Allé 50.
• Louise har talt med 15 mæglere og den største udfordring ved fremtidige
skolebygninger er udearealerne. Der er oftest parkeringspladser; måske man
må lave det om til skolegård? Louise taler i morgen, tirsdag, med to forskellige
mæglere om to specifikke adresser. En i Nordvest og en nær Flintholm Station.
• Lise kigger på en bygning på Floras Allé (hvor der før har ligget et
rengøringsfirma, og nu står bygningen tilsyneladende tom).
• Lise taler med miljø-og teknikstyrelsen ang. lokalplanen om skole; må vi
overhovedet drive skole på de adresser, som vi har kig på.
• Det er bestyrelsens og Dortes udtrykkelige ønske at finde en bygning, som vi kan
gå videre med, så alle kræfter sættes ind på det nu.

7. Årets generalforsamling:
• Årets generalforsamling er onsdag den 15. april klokken 18.30-21.00
• Vi inviterer i år en foredragsholder, John Halse. Han holder et foredrag om ”Den
nødvendige opdragelse”/”Respekt – for børn og voksne” fra 18.30-20.00: en
time til foredrag og en halv time til spørgsmål (Lise booker).
• Der skal sendes en mail ud til alle forældre med information om det kommende
foredrag og en varsling af, at der kommer en invitation og tilmeldingsblanket
med hjem i tasken i løbet af de næste par uger. Lise og Louise påtager sig
opgaven.

8. Evt. :
•

Tom har ikke deltaget i bestyrelsesmøder siden efteråret og vender ikke tilbage på
gentagne henvendelser. Thomas eller Dorte prøver at tage kontakt for at høre, om han

er interesseret i at blive i bestyrelsen, eller om han vil træde ud, så en suppleant kan
tage hans plads indtil den nye bestyrelse vælges på generalforsamlingen den 15. april.
•

Nogle forældre har spurgt til politikken omkring hjemsendelser; hvornår bliver man
sendt hjem? Er det kun de udfarende drenge? Hvad er opfølgningen fra skolens side?
Og fra forældrenes side? De pågældende forældre ønsker mere information og
kommunikation fra ledelse og lærere; ledelsen vil gerne lave en skrivelse til forældrene
og forklare, hvad skolens politik handler om og hvordan den udmønter sig i praksis.

•

SFO og personalets trivsel var oppe at vende (forældre forespørgsel); man kan altid
henvende sig til personale eller lærere, som man ønsker at snakke med eller spørge ind
til, så den pågældende forælder får besked på at tage en snak med Inge, SFO-leder.

•

Vi tog en snak om skolens fremtid (i forbindelse med det budget gennemgang):
Visioner og handleplaner – hvad er målbart og hvad skal der bruges af ressourcer til at
nå vore mål (redskaber/kurser/efteruddannelse)? Kunne man på sigt forestille sig et
budget lagt på baggrund af skolens visioner?

Bestyrelsesmøder, første kvartal 2015
Tirsdag, den 13. januar, 19-20.30
Referent: Thomas B
Mad: Lasse
Torsdag, den 19. februar, 19-20.30
Referent: Tom
Mad: Thomas R.

Næste møde:

Mandag, den 23. marts, 19-20.30
Referent: Thomas R.
Mad: Charlotte

