Referat af bestyrelsesmøde den 10. januar 2017
1) Nyt fra kassereren - Claus kommer og fremlægger tallene for 2016
2) Godkendelse og underskrivning af referater fra forrige møder
3) Nyt fra ledelsen
4) Lokalesituationen
- update fra nybygningsudvalget – økonomi, næste skridt, hvem gør hvad?
- update vedr. pavillonbyggeri
- update fra søgergruppen
5) Generalforsamling, de første spadestik: dato, foredragsholder, lokaler
6) Stort, fælles forældremøde – Henrik fremlægger
7) Trivselsmåling – update
8) Fondsansøgninger – update
9) Evt.
Afbud: Mark

ad. 1: Nyt fra kassereren - Claus kommer og fremlægger tallene for 2016
Claus gør rede for tallene for 2016 og for det kommende års økonomi. Der er en forventning om,
at vi vil gå i et pænt plus, når vi når 2018.
ad. 2: Godkendelse og underskrivning af referater fra forrige møder
Referat godkendes og underskrives.
Ad. 3: Nyt fra ledelsen
Henrik beretter om den første uge med teaterprojektet Jagten på Bat Rabbims Port og roser både
lærere og elever for den fine måde, de har gebet udfordringen an. Det er et stort projekt, der skal
gennemføres på bare 3 uger, men han fornemmer, at der er god stemning, at teamarbejdet fungerer, og at en ro – trods teatertravlheden – er ved at indfinde sig.
Der skal være nye skemaer fra 1. februar, og Henrik fortæller, at han arbejder med en skemalægning, som skal sikre bedre kontinuitet og færre lærerskift i de enkelte klasser. Hans plan er at samle skolens fag i tre hovedgrupper:
•
•
•

Himmel og hav, der indeholder: dansk, livsforståelse, stemning, HiRelSa (historie, religion,
samfundsfag).
Hånd og hjerte, der indeholder: kreativt værksted, musik, engelsk, tysk.
Hovedbrud og helhed, der indeholder: matematik, idræt, gaia (geografi, biologi, natur/teknik, fysik/kemi).

Henrik gør rede for den aktuelle lærersituation, bl.a. med planlagt tilbagevenden efter sygmeldinger, Han understreger, at det ligger ham meget på sinde at finde holdbare og helst varige løsnin-
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ger for de klasser, der p.t. er berørt af lærersygdom og den deraf følgende vikardækning.
Ad. 4: Lokalesituationen
Lokalerne på Skjulhøj Allés efterhånden ret ringe beskaffenhed gør, at der er behov for en snarlig
afklaring af, hvilket spor, der skal følges, for at etablere Livets Skole i andre bygninger – om det så
skal være i nybyg på den eksisterende grund eller i lokaler på en ny adresse.
Søgergruppen melder, at der har været kig på en udlejningsejendom i Rødovre, der dog gik til
anden side. Men idet Rødovre på mange måder kunne være et oplagt sted at placere Livets Skole, bør der under alle omstændigheder arrangeres et møde med Rødovre Kommune/Teknik Forvaltning for at få et indtryk af mulighederne for etablering af en skole i kommunen.
Nybygningsudvalget afventer endnu engang en udmelding fra banken (inkl. tilbud på evt. omlægning af lån) og rykker herfor.
Hvis den endelige løsning bliver, at Livets Skole skal forblive på Skjulhøj Allé, enten i nyt murstenshus eller i pavillonbyggeri, skal Københavns Kommune give dispensation for bebyggelsesprocenten. Et indledende arbejde iværksættes, så der evt. kan rykkes hurtigt, hvis det besluttes, at
der skal bygges på den eksisterende grund.
Claus udarbejder vores budget for 2017 og laver beregninger for, hvor store renteudgifter vi vil
kunne dække i forbindelse med lån til nybyg.
En ejendomsmægler skal kontaktes med henblik på en vurdering af Skjulhøj Allé 50 i forhold til
eventuelt salg.
Ad. 5: Generalforsamling, de første spadestik: dato, foredragsholder, lokaler
Der skal afholdes generalforsamling i april, og der drøftes lokaler og underholdning. Den umiddelbare plan bliver at afholde generalforsamlingen i Cirkus Paniks lokaler, og at ”underholdningsdelen” skal være af musikalsk art.
Ad. 6: Stort, fælles forældremøde – Henrik fremlægger
Henrik præsenterer en idé om at afholde et fælles forældremøde i februar/marts for hele skolen på
trods af generalforsamlingen i april.
Der er enighed om, at et forældremøde det vil være en god investering i Livet Skoles fællesskab,
og at der oven på de seneste år med konstituerede skoleledere er et stort ønske om at få præsenteret de visioner (om pædagogik, skemaer og klassestruktur mv.), der fremover skal gælde for
skolen.
Ad. 7: Trivselsmåling – update
Som opfølgning på en tidligere drøftelse om fremadrettet at fortage systematiske målinger af trivsel hos elever og personale tilkendegav Henrik, at han arbejder på at ”samle op” på trivslen, i første omgang særligt ifht. lærerne.
Ad. 8: Fondsansøgninger
Punktet udgår, da fondsansøgninger afhænger af den kommende husningsløsning.
Ad. 9: Evt.
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