Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. juni. 2015 kl. 19.00 på skolen
Deltagere: Michael Due Larsen, Stefan Pedersen, Lene Krause, Birgitte Johansen, Anne Sofie Strøm,
Lennert Bønnelykke, Jan Nielsen, Annemarie Schriver og Ida som lærerepræsentant.
Afbud: Lars Baadegaard, Anette Pihl. Martin Nevers, Helga Bojesen,
1. Godkendelse af referat
2. Indledende diskussion:
- Knud og Ester på Bjertevej 4, har tilbudt at sælge deres hus som ligger i forlængelse af
boldbanen langs branvejen til Bjertevej. Brandvejen ejes i forvejen af skolen.
Vi besøgte Knud og Ester for at bese lokaliteterne. Det blev besluttet at byggeudvalget
bestående af AS, MDL, JN, SP og dertil Mikkel Müller skal undersøge mulighederne i huse til
indretning af faglokaler. I undersøgelserne skal indgå anslået købspris, drift omkostninger og
omkostninger ved etablering og indretning. Desuden skal undersøges tekniske krav til
indretning af faglokaler.
- Bestyrelsen har bedt lærerne at drøfte hvordan vi kan tage læring af det seneste års
udmeldelser. Der har siden august været 13 udmeldelser. Overordnet set har det været meget
forskelligt begrundet: skole formen; samarbejde problemer mellem forældre og skolens
personale; manglende tillid i forbindelse elever med faglige problemer; elevsammensætningen.
Dette gav anledning til en længere drøftelse hvor den fremadrette konklusion er at
forventningsafstemning ved nye forældre er vigtigt, samt forsat fokus på tillidsfuldt forældre
samarbejde. Det lade til at krisen er vendt, men ikke glemt og fem nye elever er kommet til og
fire nye skal til indledende samtale.
3. Post/meddelelser til bestyrelsen: ingen
4. Personale og ansættelser
Ansættelse af lærestilling: Den sidste stilling på skolen er som altid svær at besætte. Stillinge skal
få skema kabalen til at gå op. Der er råderum i lære normeringen til en stilling på fuldtid.
Økonomiudvalget har derfor valgt at opslå en permanent stilling for at tiltrække et godt
ansøgerfelt og der hvor til der er kommet 41 ansøgninger. Der tager fem til samtale som finder
sted 15. juni.
5. Orientering fra skolen

(Annemarie)

O/D 15 min

Skolens årskalender blev gennemgået.
Planlægning af næste skoleår: Ida og Søren skal være nye 0. kl. team, skemaet til næste år må
vente ansættelsen er i hus men er under udarbejdelse.

Teater perioden køre med hjælp fra teaterstuderende.
6. Orientering fra Børnehaven
AS og AP har etableret uformelle kaffemøder for at etablere tættere samarbejde mellem
børnehave og skole.
7. Økonomi og budget
AS har udarbejde budget for 2015. Økonomiudvalget har ikke nået og mødes om budgettet,
men det er gennemgået med MDL. Bestyrelsen godkender at budgettere med et underskud på
450.000 kr. Underskuddet er resultat er første halvårs turbulens, og behæftet med udsikkerhed
om de egentlige underskud i første halvår. Efter sommerferien skal budgettet gennemgået igen
på baggrund af regnskabs tal fra først halvår. Skolen har 700.000 i fri kontant beholdning, samt
en drift garanti i børnehaven på 300.000 kr. (som kan belånes).
8. Udvalgsarbejde
Jerncontaineren er flyttet til SP, som sikre at vi får etableret nyt jernsjak
9. Aktuelt / løbende sager
-

Ansøgning af penge fra Egeskovslotsløb: Skolen søger 30.000 kr. til forbedringer i musik
lokalet ink. instrumenter.

-

Rekruttering til børnehaven: Evaluering af messen i Espe. Det bør overvejes om vi skal
etablere legestue for private dagplejemødre i børnehaven

-

Evaluering af lejerskole: Det var en rigtig fin lejerskolen sm vi forsat ser som et rigtig stort
aktiv for skolen, både pædagogisk og socialt. Den nye overenskomst medføre at vi skal lave
lokal aftale for at lejerskolen fremover ikke bliver lønmæssigt for dyr.

10. Eventuelt
Den lille musikskole som Martin har etableret, går vi til permanent tilbud. Det skal lønmæssigt
hvile i sig selv. Besked kommer ud på intra.
11. Eventuelt lukket punkt

Punkter til kommende møder: Har vi glemt skolekredsen? Opfølgning af drøftelsen af MFR
Vaccination på skolen, legestue for private dagplejemødre i børnehaven.

