Referat af skolebestyrelsesmøde fra d. 5. oktober 2016
Deltagere: Ditte, Pia, Marianne, Louise, Jesper, Dorte, Thomas, Lise,
Referent: Heidi
1. Godkendelse og underskrivning af referat
- Referatet er underskrevet.
2. Nyt fra ledelsen
Voksenfronten:
- Marianne er sygemeldt. I første omgang i 3 uger, men muligvis forlænget yderligere 3 uger. Inge
fungerende leder. Marianne har kontortid en times tid om dagen.
- Kit fuldtidsansat. Specialundervisningsuddannet + faglige kompetencer i dansk, matematik,
samfundsfag mv. Tidligere 12 år i folkeskolen, derefter 2 år i Grønland, bor på Skjulhøj Allé – derfor
fulgt med. Godt at have bredde i kompetencerne her på skolen.
- Lars Emil stopper. Har brug for fokus på studie. Kit bliver matematiklærer i 3. klasse.
Børnefronten:
- Børn på prøve i starten af skoleåret. 5. september havde vi 95 børn. 89 under 13 år – giver 10.000
mere i grundtilskud for dem der er over 13 år. Vi har 11 børn med behov for specialtilbud. PPR og vi
har givet en vurdering inden 5. september. Derefter får vi tilskud. Tidligere fik man ikke automatisk
tilskud til PPR anbefalede børn – det gør man nu.
- Vi er nu på 92 børn.
-

Bestyrelsen mener at den nye leder skal have et klart mandat til at udvælge de børn, som passer til
Livets Skole. Ledelsen bør udarbejde en politik på området omkring rekruttering og afgang af nye
børn.

Sorgpolitik:
- Marianne fortsætter arbejdet med sorgpolitikken, når hun slipper ledelsesprocessen. Der er et
behov for en værktøjskasse.

3. Ny leder
- Der skal være et udvalg til kommende lønforhandling: Thomas, Louise, Pia.
- Vi skal klæde en ny leder på omkring forældrenes ønsker og visioner for Livets Skole – hvorfor har vi
valgt skolen? Vi forsøger at finde en dag til et formøde: Louise Doodler os.
4. Lokalesituationen
- Vi skal lægge banklånet om, da vi kan spare penge ved at omlægge til en kredit.
- Kan vi købe en bygning og ombygge? Det er meget svært tilladelsesmæssigt, men vi holder øjne og
ører åbne.

-

-

Modulbyggeri detaljeret tilbud leveres af Heidi og Lisa. Jesper leverer detaljeret tilbud fra Erik
Nielsen på almindeligt byggeri. Begge skal bruges til låneansøgning, fondsansøgning og tilladelser
fra kommunen.
Claus kører bankforbindelsen fremover med Ditte som sparring.
Vi har fået svar tilbage fra dyrkningen. Der er ikke skimmelsvamp i nogen af bygningerne, men det
er nødvendigt at lufte ud i rummene og holde rummene varme (særligt baghuset). Vi skal have
ventilation installeret i baghuset, salen og i krea. I krea sættes der i stand til bedre stand. Jesper ser
på tilbud omkring ventilation og giver Marianne besked.

5. Fondsansøgninger – update
- Susanne er ikke tilstede – update følger på næste møde.
6. Evt.
7. Lønforhandling med en ny leder.
- Punktet er udenfor referat.

