Referat fra bestyrelsesmøde på Livets Skole mandag den 15. august kl. 17-19

1. Nyt fra kassereren
• Claus orienterede om at budgettet ender med et underskud på 500.000 kr. bl.a.
fordi der er blevet trukket i tilskuddet til friskoler. Budgettet holder til trods for
at der er brugt flere penge på løn end der var budgetteret med.
Der afventes regninger fra istandsættelse og indretning af salen.
• Vi har fået 7000 kr. tilbage fra leje af det gamle krea-lokale.

2. Godkendelse og underskrivning af referat
• Referatet blev godkendt og underskrevet uden bemærkninger.

3. Nyt fra ledelsen
• Skoleåret er startet op med et elevtal som er højere end sidste år: der er pt. 93
elever indskrevet, men da skæringsdatoen er den 5. september og der pt. er 3
elever på prøve kan dette tal nå at stige.
Der er også mange børn i SFOen – ca. 50 børn er tilmeldt.
Det kan godt mærkes at pladsen er trang og at meget skal gå op mht.
lokalefordelingen mv.
• De store klasser (4 kl., 5-6.kl, og 7-8.kl.) var ude af huset stort set hele den
første uge efter sommerferien. Dette har givet godt med rum til at den nye
bh.kl. har kunnet indtage skolen og finde sig til rette.
• Søren vil være med i en del timer i bh.kl. bl.a. pga. Susannes seniordage.
• Dorthe orienterede om at tur-ugen for de store har været en god måde at få den
nye 4. klasse introduceret til det store team.
• I løbet af istandsættelsesugen (uge 26) blev der konstateret problemer med
gulvet i salen. Der er nu undersøgelser i gang for at kortlægge, om det har
medført fugtskader. Der er indtil videre ikke noget der tyder på, at der skulle
være sundhedsmæssige problemer for elever og lærere i forhold til at opholde
sig i rummet.
• Der er blevet opsat nye tagrender nogle steder på bygningerne for at hindre
problemer med fugt og der er blevet nedgravet en faskine på boldbanen for at
undgå oversvømmelser.
• En lærer er kommet tilbage fra sin sygemelding og er pt. Deltidssygemeldt. Der er
fokus på at få aflastet dér hvor det er muligt samt bistå med ændring af
arbejdsgange, bl.a. i forhold til forældrehenvendelser, hvor forældrene opfordres
til at kontakte hinanden direkte i de situationer hvor det er muligt.

4. Lokalesituationen
• Byggegruppen har holdt et møde med Nordea, som blankt afviste at give lån til et
byggeprojekt på grunden. Gruppen mødes mandag den 22. august med
Merkurbank og håber på et mere positivt resultat hos dem.
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• Det blev drøftet og besluttet, at der skal sættes gang i fondsansøgninger. Hér vil
man bl.a. forhøre sig hos nogle af forældrene (Ida) og Jeanette. Susanne er
tovholder.

5. Ansættelse af ny leder
• Der er frist fredag den 19. august og der er indtil videre kommet 9 ansøgninger.
Det er et godt, blandet felt med flere interessante kandidater, men man regner
med at der kommer flere, da der har været en hel del rundvisninger. Ansættelse
af ny leder skal efter planen ske pr. 1. november.

6. Vanløse byfest – opsamling
• Der var mange besøgende på standen dagen igennem, hvor der blev uddelt 300
brochurer og 700 balloner.
• Omkostningerne ved deltagelse i arrangementet blev drøftet; gas er blevet
voldsomt dyrt og der var en del besvær med transporten af det. Inden en evt.
deltagelse næste år skal der trykkes flere foldere og indkøbes balloner. Det skal
overvejes, om noget andet end balloner kan uddeles med samme effekt.
• Der blev søgt meget på hjemmesiden i dagene efter byfesten og der har været
mærkbart flere henvendelser vedr. rundvisning mv. Det er dog vigtigt at vi
bliver skarpere på, hvor der reelt er ledige pladser i klasserne, da mange
interesserede har kontaktet skolen forgæves.
Det blev foreslået at gøre mere brug af facebook-siden til målrettet rekruttering
til ledige pladser og at lave et punkt på hjemmesiden med angivelse af ledige
pladser.
Det vil blive taget op på et lærermøde og hvorefter det kan lægges ud på
facebook-siden (det kræver ikke bestyrelsens godkendelse). Derefter bør det
vendes i lærergruppen månedligt, så hjemmesiden hele tiden kan være opdateret
på ledige pladser.

7. Eventuelt
• Stor tak til Susanne, som har samlet op på praktiske informationer om skolen og
lavet en rigtig god folder med nyttig viden til de nye forældre (og de gamle
også). Folderen lægges ud som pdf på hjemmesiden.
• Der kommer et nødnummer op på døren til forhuset, som kan benyttes i tilfælde
af at morgenåbneren ikke møder op kl. 7.30.
• Der er bestyrelsesseminar den 24. august på Nørrebro Lilleskole.

Side 2 af 2

