Referat af bestyrelsesmøde 24/8-15.
Til stede var: Pia, Louise, Jesper, Thomas, Pernille, Ditte og Mette
Afbud fra Selene og Dorte (barsel)
1. Referat er godkendt og underskrevet
2. Dorte er på barsel 14 dage fra 24/8, derefter 14 dage på arbejde og så 4 uger på barsel igen.
- Det har været en anderledes opstart for alle elever i år, det er gået rigtig godt. I de store klasser
(4.-7.) har der været meget snak omkring hvilke roller de har og hvad der kan påvirke.
- Der er kommet nye elever, Geo er startet i 1. klasse og Rose er på prøve i 5. kl. Vi har valgt at
sige nej tak til en dreng med større udfordringer end vi kunne rumme.
- Søren har opsagt sin stilling og stopper 1/10. Det er godt for økonomien som ikke hang helt
sammen. Der er mindre behov for støttetimer så vi søger en pædagog til en deltidsstilling i
stedet. P.t. er der Anette og Marianne som tager støttetimer
- Ved lærer sygdom er der fortsat mulighed for vikarer og engang imellem vil man opleve at flere
klassetrin slås sammen for at få enderne til at mødes.
- Mette er gravid og har termin i januar, hun går på barsel 6 uger før -- Dorte har styr på det.

3. Vi arbejder på at få en ny kasserer uden for bestyrelsen. Der blev talt om de 3 muligheder vi har
p.t.:
1/ Der sendes mail ud til forældregruppen, mon der er en som besidder de rette kompetencer?
Louise undersøger hvor mange timers arbejder der er i det. Kassereren skal fremlægge budget+
årsregnskabet for bestyrelsen og tage møder med revisoren.
2/ Kontakte tidligere kasser som måske kan gøre det på konsulent basis- pris?
3/ Bruge en ekstern evt. vores revisionsfirma- en dyr løsning
Vi blev enige om at gå efter løsning nr 1. Louise fremsender mail til forældrene.
4. Vi havde en lang drøftelse omkring hvad vi skal gøre med vores lokalesituation. Som økonomien er
p.t. er der slet ikke mulighed for at flytte i større lokaler, da det vil kræve væsentligt flere børn, og
der var en del udmeldelser op til sommerferien. Det vil derfor tage mindst nogle år før vi igen kan
se på muligheden. Louise fortalte om en anden mulighed. Der har de seneste år været en tendens
til at mange børn har skiftet skole efter 6. klasse i stedet for 7. klasse. Årsagen skal til dels findes i
de mange gode udbud der er på udskolingsforløb på klasser med speciale i det. De starter fra 7.
klasse og vi kan derfor kun forvente at trenden fortsætter.
- Der er stillet forslag om vi skal sløjfe 7. klasse helt så skolen fremadrettet kun er til og med 6.
klasse. Fordelene er som følger: Med de færre elever kan vi blive på matriklen, rive salen ned
og bygge nyt i bunden af gården (vi må bygge op til 150m2). Skolen kunne blive meget skarpere
i sin profil og vision idet der så slet ikke skal fokuseres på udskolingen. Vi ville spare de 150.000
årligt som de 2 pavilloner koster i leje. Gennem flere år har vi desuden haft stor fokus på
økonomien, og det har selvsagt haft betydning for elevoptaget. Bliver vi på matriklen, giver det
os også en mere fornuftig økonomisk fremtid.

-

-

Ulemperne er: Det vil skabe større pædagogiske udfordringer i SFO fordi udearealet bliver
mindre, vi skal tage stilling til de nuværende bygninger (større renovationsarbejder)og det vil
stille helt nye krav til vores værdiarbejde.
Vi har enstemmigt besluttet at arbejde videre med ideen og bl.a. indhente tilbud på de nye
bygninger.
Arbejdet med C.F. Richsvej lukkes helt ned.

2. Jesper har forhandlet på vores vegne og fået en ret god deal mht krealokale, vi får lejen til 7.000kr og 2
frimåneder samt intet depositum. Der er indflytning 1/11 men vi undersøger muligheden for at flytte
tidligere hvis det ikke koster os noget ekstra.
5. Forslag til forretningsplan er udleveret og drøftes på næste møde 8. oktober
6. Der er svamp i 3. klasse på bagvæggen, begge bygningerne skal gennemgås for svamp og andre
udfordringer og der skal laves en prioriteringsplan for dem. Thomas og Louise indhenter hvert sit
tilbud og så går vi i gang. Det skal gerne gå hurtigst muligt da flere klager over hovedpine i
klasselokalet.
7. Thomas har indhentet et tilbud på en processkonsulent, 12.000kr. Vi synes prisen er rimelig men
indhenter et andet tilbud også. Arbejdet omkring værdigrundlaget skydes til primo 2016 pga.
lokalearbejdet.
8. Der er styr på brandgange mm. Der afholdes en brandøvelse inden jul så alle har prøvet at komme
ud bl.a. ved hjælp af rebstigerne på 1. etage.
9. Louise laver en opfølgning på hvor langt vi er med hensyn til en sorgplan som skal hjælpe når der
sker noget i børnenes familie af en karakter hvor ekstra støtte behøves.
Der skal forhandles løn med Dorte i oktober, Louise får indhentet hendes kontrakt som gennemgås
på næste møde hvor vi også drøfter hvilken bonus hun evt. skal have. Louise har frabedt sig at løfte
opgaven med forhandlingen.

