Referat af bestyrelsesmøde den 27. juni 2016

Til stede: Marianne (konst. leder), Ditte, Louise, Marc, Lise, Jesper, Susanne, Dorte (lærerrep.) &
Thomas (den første time).
Referat fra forrige møde blev godkendt og underskrivning.
Nyt fra ledelsen
Marianne Hobel oplyser at der er styr på skemaer for det kommende skoleår. Kommende 3. & 4.
klasse samlæser 10 timer per uge i visse kreative fag. Begge klasser fortsætter som 2 forskellige
klasser med hvert sit klasselokale.
Ane er stoppet som lærer (pga. eget ønske om at studere).
Lars Emil stopper som lærer på fuld tid, og fortsætter på nedsat tid (pga. studier).
Ny vikar Torben ansat fra august til slut 2016.
Der er en netto ilvækst af elever ved opstart af det nye skoleår, sammenlignet med året før.
Nybygning
Byggeudvalget består at Ditte, Heidi, Marc, Lisa (forælder) & Jesper.
Ditte afventer udspil fra to banker om muligheder for at finansiere et nybygningsprojekt.
Heidi og Lisa kontakter nogle tekniske rådgivere og organiserer en workshop med lærerne på
skolen, med henblik på at få udarbejdet et funktionsprogram, som kan danne grundlag for at få
udarbejdet et byggeprogram, så mulighederne for dispensation til at hæve bebyggelsesprocenten
kan undersøges. Susanne melder sig til facilitering af evt. workshop(s).
Thomas kender en tømrer som er god til byggestyring.
Vi genoptager sideløbende søgning efter lokaler til leje eller køb. Louise, Susanne, Lise & evt.
Elmers mor (Ida), er hermed i Flytteudvalget.
Salen
Indretning til klasseværelse er i gang.
Baghuset

To uafhængige håndværkere melder at det intet tyder på skimmelsvamp i baghuset. Dette og
årsagen til lugtgener kan undersøges nærmere. Skolen afventer tilbud på nærmere undersøgelser.
Da ingen mekanisk ventilationen eksisterer og lokalerne opleves fugtige, vedtages det at indhente
tilbud om ventilation, uagtet resultater af eventuelle nærmere undersøgelser. Marianne initierer
dette.
Rengøring
Forsøgsvist indføres 2 ekstra arbejdsweekender, op til efterårsferie og påskeferie, hvor forældre
gør rent for klip.
Stillingsopslag godkendt.
Værdigrundlag er opdateret. Sendes til bestyrelse og ledelse for gennemgang og kommentarer.
Vanløse byfest – opsamling
Udskudt til næste møde.

// Jesper Andersen

