Referat bestyrelsesmøde – onsdag d. 18.
18. november,
november, kl. 1717-19
Deltagere: Louise Urth Olsen (formand), Ditte Lidegaard, Jesper Andersen, Pernille Lykke Jepsen, Pia Phillipsen, Selene
Merethe Mastek, Thomas Bjørn Hansen, Mette Rønning & Marianne Hobel.

1) Referat fra forrige møde blev godkendt.
2) Marianne tiltræder som konstitueret leder af skolen den 9. december 2015. Marianne har
gjort sig følgende tanker om de overordnede linjer hun planlægger at følge: Holde den
nuværende pædagogiske kurs, fokus på arbejdsmiljø, sørge for at få de nye kræfter i gang,
henblik på at sikre god energi og overskud til eleverne. Marianne vil fortsat, i lighed med de
øvrige lærere, deltage i evaluering af børn på prøve. Ledelsen oplever visse administrative
udfordringer ved Dortes fravær.
3) Forretningsorden for Livets Skole.
Afklarende spørgsmål vedr økonomitjek og klagesager. Ingen indvendinger. Godkendelse af
forretningsorden udskydes, da en lille tilføjelse mangler.
4) Nyt fra ledelsen v. Mette Rønning
Travlhed! Mette nyder god opbakning fra lærergruppen, som presses ekstra for tiden pga
personalemangel. Skolen har succes med flere nyansatte tilkaldevikarer, og arbejder på at
skaffe endnu flere. Selv forældre har bidraget som vikarer. Flot! Personalesituationen har
medført færre støttetimer. Kommunens psykolog tilknyttet skolen skiftes ud. 2 elever er
gået ud for nyligt (1 pga flytning og ønske om større skole).
5) Principiel diskussion om opsigelsesregler som følge af forældreforespørgsel. Pia og Ditte
erklærede sig inhabile. Der var enighed i bestyrelsen om at der ikke gives dispensation fra
opsigelsesreglerne (at der er to måneders opsigelse) når forældrene uanset grunden selv
vælger at tage deres børn ud af skolen. Opsiger skolen derimod samarbejdet, frafalder de to
måneders opsigelse.
6) Ny kasserer + budget – Louise & Ditte opdaterer kort.
Klaus, forældre i børnehaveklassen starter som ny kasser, overlevering har fundet sted.
Inviteres til bestyrelsesmøde til foråret. Bogholder Lis stopper helt 31/3 2015(pension).
7) Erik Nielsen Råd. Ingeniør, informerede om mulighederne for om- eller nybygning på vores

skolens grund. Thomas, Ditte og Jesper er nedsat som gruppe til at gå videre med emnet.

8) Eventuelt.
 Skorstene på nabogrunden er ved at falde fra hinanden, og det skal der gøres noget ved.
Naboerne er indformeret, og Marianne og Mette rykker fredag 20/11.
 Sorgplanen: Ligger pt hos Marianne. Planen var at hun skulle løbe det sidste igennem,
smide den forbi Dorte, rette til og så sende den til os. Nu hvor Dorte er sygemeldt har vi
aftalt at Marianne læser den igennem, smider den forbi bestyrelsen til godkendelse og
derefter sendes til lærerne.
Line har gjort et virkeligt godt arbejde, siger Marianne, så det er kun småting der
mangler. Men jeg tror vi må forvente at det først bliver nogle uger inde i det nye år at
hun får kigget på det.
 Løn, Mette & Marianne: Thomas og Pia tager sig af de sidste detaljer vedr. lønnen og
kommer med et udspil til Marianne. I fællesskab med Louise får de papirer og sidste
formalia på plads - hurtigst muligt, meget gerne inden Marianne overtager den 9.
december, allersenest inden juleferien.
 Lærerne har spurgt om de må bestille maden til deres julefrokost - en enig bestyrelse
siger at selvfølgelig må de det! Louise melder tilbage til Inge.
 En enig bestyrelse har også besluttet at give lærerne en ekstra julegave + bonus i år. De
har løbet ufatteligt stærkt den sidste tid. Der er en portion penge på budgettet som er
sat af til videreuddannelse af lærerne, men ikke brugt - gaven tages deraf. Louise
undersøger hvad der er af muligheder - og informerer ledelsen om at vi gerne vil bruge
pengene på lærerne.
 Louise foreslår at vi holder et møde for lærerne i det nye år, i februar/marts, hvor vi bl.a.
kan fortælle om vores arbejde. Dato fastsættes på næste møde.

