Referat af bestyrelsesmøde
– mandag den 11. januar 2016, kl. 17-19
Mad: Thomas
Referent: Pia
Tilstede: Thomas, Jesper, Louise, Marianne og Pia
Afbud: Ditte, Selene og Pernille
1) Godkendelse af referat fra forrige møde
Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 18. november 2015 godkendes
2)Godkendelse af (opdateret) forretningsorden
Forretningsorden godkendes - Thomas, Jesper, Louise og Pia underskriver.
Ditte vil få forretningsorden til underskrift i morgen tirsdag den 12. januar 2016. Pia vil
herefter sende forretningsorden til Louise og Marianne. Louise vil sørge for at lægge
forretningsorden på skolens hjemmeside.
3)Nyt fra ledelsen
Vi har fået ansat tre nye lærere:
- Nis startede i mandags (04.01.16) og har primært timer i 3.klasse, 4/5.klasse og 6/7.klasse.
Nis har fuldtid og er ansat i Mettes barselsvikariat.
- Lars startede også i mandags (04.01.16) og har primært timer i 1. klasse, 2. klasse og 3.
klasse. Lars er ansat på fuld tid, som vikar skoleåret ud - med mulighed for forlængelse.
- Ane havde første arbejdsdag i dag og er deltidsansat (60%). Ane har primært støttetimer og
har arbejdsdage; mandag, onsdag og torsdag.
Med de nye skemaer har det været vigtigt, at lærerne fik mange timer på få klasser for at
skabe stabilitet – specielt i 6/7.klasse, der fik en lidt turbulent start på skoleåret.
Skolen oplever en udfordring med at få fleksible vikarer. En vikar er opsagt på grund af
manglende afbud to gange. Derudover er det en udfordring, at skolens børn tager rigtig
dårligt i mod vikarerne. Problemstillingerne drøftes på lærermøde i denne måned.
Ét barn i 4/5.klasse er stoppet, da familien er flyttet og barnet selv ønskede at prøve kræfter
med en ny skole.
Én pige på prøve i 3. klasse.
4)Nyt fra arbejdsgruppen vedrørende ombygning – Ditte, Thomas og Jesper
Gruppen er i gang med at indhente tilbud på udvidelse af grunden. Derudover arbejdes der
på at hæve byggeprocenten. Nærmere information følger når gruppen er lidt længere i
processen.
5)Generalforsamling: dato. Foredragsholder? Sted?

Ved sidste generalforsamling var det en stor succes at kombinere generalforsamling med et
foredrag. Vi vil derfor gentage denne succes.
Det besluttes, at afholde dette års generalforsamling den 27. april fra kl. 18.30 til 21.00 –
samme sted som sidste år.
- Pia sørger for at booke lokale (Louise videresender mail fra sidste års booking til Pia).
- Louise sørger for at udmelde dato for afholdelse af generalforsamling til skolens forældre.
- Marianne vil tage kontakt til en foredragsholder.
6)Rollen som bestyrelsesmedlem og forælder - forventninger/krav/dilemmaer – Marianne
Ud fra de tilstedeværende på mødet var Louise og Pia de eneste, der har været med til
bestyrelsesseminar med Peter Mondrup fra Friskoleforeningen den 7. maj 2015, hvor der
blev fortalt om bestyrelsens og bestyrelsesmedlemmernes rolle.
Bestyrelsesmedlemmer er også forældre på skolen, men det er meget vigtigt, at
bestyrelsesmedlemmer er deres påvirkningskraft bevidst. Når et bestyrelses-medlem ytrer
sig – eksempelvis til forældremøder, forældrerådsarrangementer, skolearrangementer
mv.(ex. sommerstemning) kan det ytrede, af skolens personale, opleves som ytring på vegne
af bestyrelsen – og ikke som en individuel forældreholdning.
Dette betyder for eksempel, at hvis et bestyrelsesmedlem oplever utilfredshed med en lærer,
så er det ekstra vigtigt, at dette altid tages direkte med læreren, og det bør i den forbindelse
rammesættes, at bestyrelsesmedlemmet alene optræder i rollen som forælder.
Vi er enige om, at vi i bestyrelsen vil tænke meget over vores kommunikation i det fælles
rum. Utilfredshed, der rettes direkte til en lærer/forældre skal ses som vi agerer som
almindelige forældre – og ikke som bestyrelsesmedlemmer.
- vi har besluttet, at vi efter hver generalforsamling, hvor nye medlemmer træder ind i
bestyrelsen, skal få Friskoleforeningen til at komme og holde et foredrag om bestyrelsens og
bestyrelsesmedlemmernes rolle.
7)Elever med til fremtidige jobsamtaler – Jesper
På grund af tidsmangel udskydes dette punkt til næste møde den 2. marts 2016.
8)Evt.
Ingen punkter under punkt 8.

