Referat af Bestyrelsesmødet Livets Skole 28.04.2015
Til stede: Dorte (skoleleder), Mette (lærerrepræsentat), Louise, Pia, Ditte, Charlotte, Selene, Jesper og Klaus
Ikke til stede: Pernille, Thomas
Mad: Louise
Referent: Klaus

Agenda
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Godkendelse af referat fra forrige møde
Bestyrelsen konstitueres
Info fra ledelsen – forældresamarbejde
Evaluering af generalforsamling
Vanløse på den anden ende
Evt.

Ad 1
Referatet fra generalforsamlingen er lagt på Facebook. Medlemmerne liker referatet, hvis de er enige.
Referatet underskrives ved næste møde.

Ad2
Bestyrelsen blev konstitueret:
Formand: Louise Urth Olsen
Næstformand: Pia Phillipsen
Kasserer: Klaus Risager
Menige medlemmer: Ditte Lindegaard, Pernille Lykke Jepsen , Thomas Bjørn Hansen
Suppleanter Jesper Andersen, Selene Mastek og Charlotte Brask

Ad 3
Dorte orienterede om, at Signe kommer tilbage efter barsel til efteråret. Herudover kommer Heiko tilbage
som lærer i bl.a. Livsforståelse efter sommer. I den forbindelse indtræder Mette Rønning som souschef. Da
Mette i øjeblikket er tillidsrepræsentant, skal der findes en ny tillidsrepræsentant.
Bestyrelsen blev orienteret om, at 2 hold forældrene til børn i 7/8 klasse har valgt at trække deres i alt 3
børn ud af klassen. Bestyrelsen blev orienteret på baggrund af en af de pårørende til det ene barn gennem
længere tid har mailet meget negativ og på det seneste grænseoverskridende omtale på tværs i

forældregruppen samt mod skolens personale, hvilket har belastet forældresamarbejdet og skolens
personale.
Bestyrelsen diskuterede situationen samt den læring der kan tages med derfra. Der var generel enighed
om, at den negative kommunikation er nedbrydende for trivslen og det blev vendt hvorledes vi som
forældre kan agere når sådanne situationer opstår. Det blev i den forbindelse diskuteret om
kommandovejende er tydelige nok. Det blev derfor foreslået, at når en forældre er uenig med noget på
skolen udvises følgende adfærd:
1) Uenighed med skolen rettes direkte til skolen med henblik på dialog for at opnå en fælles løsning
og ikke mailes ud på tværs i forældrekredsen. Hvorfor det er vigtigt at stoppe tværgående negativ
korrespondancer hurtigt.
2) Uenighed diskuteres mellem skole og forældre og børn holdes ude/begrænses af denne dialog
Komandovejen er således:
1) Uenighed med en lære rettes direkte til den man er uenig med medhenblik på at skabe dialog for at
finde en fælles løsning
2) Er uenigheden fundamental og forælderen vurdere det er afgørende at få foretaget en ændring er
næste step i komandovejen skolelederen igen med medhenblik på at skabe dialog for at finde en
fælles løsning
3) Er uenigheden fundamental og forælderen vurderer det er afgørende at få foretaget en ændring er
tredje step i komandovejen skolens bestyrelse

Ad 4
Der var mange positive tilbagemeldinger på at have et godt trækplaster, hvilket gjorde forældrefremmødet
væsentlig større. Bestyrelsen diskuterede i den forbindelse mulighederne for at gøre bestyrelsen synligere
samt hvilke roller bestyrelsen har. Bl.a. Blev det diskuteret at en bestyrelsesrepræsentant kunne deltage på
et forældremøde.

Ad 5
Livets Skole har en stand d. 6. juni på torvedagen ”Vanløse på den anden ende” hvor vi får megen reklame.
Det er derfor vigtigt at vi får udarbejdet en vagtplan og koordineret, hvorledes vi får standen opstillet,
passet og nedtaget. Det er bestyrelsens opgave at få standen åbnet og lukket samt koordineret.
Pia og Ditte påtog sig opgaven som koordinator.

Ad 6
Skolens vedtægter samt fortrolighedsærklæring blev diskuteret. Bestyrelsen læser disse igennem til
næstemøde samt underskriver fortrolighedsærklæring hurtigst muligt og returnerer den til Dorte.
Bestyrelsen aftalte bestyrelsesmøderne fremover generelt skal vare 2 timer.

Kommende bestyrelsesmøder er:

Bestyrelsesseminar ved Friskoleforeningen, torsdag, den 7. maj, 17.00-19.30
Mad: Thomas
Referent: Charlotte

Mandag, den 1. juni, 19.00-21.00
Mad: Klaus
Referent: Pernille

Tirsdag, den 23. juni, 19.00-21.00
Mad: Charlotte
Referent: Pia

