Referat til bestyrelsesmøde d. 17. aug. 2015 kl. 19.00 på skolen
Deltagere: Michael Due Larsen, Stefan Pedersen, Lene Krause, Martin Nevers, , Anne Sofie Strøm,
Lennert Bønnelykke, Annemarie Schriver, Lars Baadegaard, Anette Pihl og Lars Veber.
Afbud: Birgitte Johansen, Helga Bojesen, Jan Nielsen,
1. Godkendelse af referat
2. Personale og ansættelser:
Silas Pedersen blev inden ferien ansat i fast stilling som primært musiklære og dansk og Rikke
Rasmussen er ansat 15% som tysklære, har sin øvrige ansættelse på Gislev friskole. De øvrige
lærer har fået tilbud om 100% stillinger hvis det et ønsket. Lærernes undervisningsnorm er øget
med ca. 3 undervisnings lektioner pr lære. Der er trukket pædagog ressource fra BH til skolen
for at tilpasse børnetallet.
3. Orientering fra skolen:
Skemaet for skoleåret 15/16: Det er færre pauser i skemaet og dermed er skole dagen lidt
kortere, men timetallet er bibeholdt. Timerne er nu placeret i blokke for at få bedre tid til
fordybelse i dobbelt lektioner.
P-fagene er nu opdelt i 0-2 kl. (mad/billedkunst), 3-5 kl. (Håndværk og design) og 6-7 kl.
(Medie-billedkunst).
Svømning og fysik er planlagt til Bernstofminde
Oprettelse af klubtilbud: Flere børn kommer langvejsfra og mange børn opholder sig på
skolen om eftermiddagen og ikke ønsker at tage hjem fra skole. Mange ideer fra bestyrelse kom
på bordet. AS udarbejder et forslag til klubtilbud fra 4.-7. kl. På kommen bestyrelsemøde tager
stilling til en evt. pris.
4. Orientering fra Børnehaven
Børnehaven har forsat kun syv børn og to er på vej i efteråret. Større integration med SFO i
ydertidspunkterne er på den baggrund oprette. Der er allerede gode erfaringer med morgenSFO i børnehaven.
Ane Gregersen stopper som dagpleje mor pr 1. oktober. AP undersøger mulighederne for at
oprette vuggestue pladser.
5. Hegn på skolen
Det nuværende hegn som indhegner børnehaven er til stor gene for skolebørnene i
frikvarterene, -selv om de må bevæge sig frit. Det blev besluttet at indhegne hele skolegrunden

til kommende arbejdsdag og fjerne det ny opsatte hegn. Den endelige adskillelse ind til
børnehaven drøftes i børnehavens forældreråd.
6. Køb af Knud og Esters hus Bjertevej 4:
Rikke Becksgaard har i sommerferien udarbejde en ansøgning til kommunen om opgørelse af
huset fra beboelse til skolebrug. Der er sat gang i nabohøring og ansøgning af kommunens
tekniske krav. MDL har indkaldt naboer til informationsmøde tirsdag den 25. aug. Høringsfrist
udløber 31. aug.
Bestyrelsen undersøger omkostninger ved køb, ombygning og drift. MDL har fået mandat til at
forhandler en købssum med Knud og Ester, sammen med kasser eller næstformand.
Et endelig køb er forsat betinget af tilladelser fra kommunen, omkostninger og godkendelse af
generalforsamlingen.
7. Økonomi og budget
Havlårsregnskab blev gennemgået. Det bevilligede underskud på 420.000 kr. med baggrund i
det dårlige første halvår lader til at kunne holdes. Planlægningen af skoleåret 15-16 er afgørende
for skolen forsatte økonomiske situation. Færre lærer som underviser mere lader til at give
økonomisk balance. Der er dog forsat en ligger overnormering på pædagog siden i forhold til
børnetallet. En eventuel oprettelse af vuggestue kan give flere børn.
8. Rekruttering til børnehaven og skole
Vores svage punkt er børnetallet i børnehaven og den kommende 0. kl. og sætte det på som
institutionens højeste prioritet. Følgende initiativer er i værksat eller skal i værksættes:
Opdatering af indholdet på den nye hjemmeside og sletning af den gamle
Synlighed på sociale medier
Foldere til ejendomsmæglere i Ringe
Synlighed i Ringe evt til ”Ringe by night” og på torvet lørdag formiddag.
Åbenskole 5. nov.
9. Udvalgsarbejde / sjak
Sjakplanen bliver taget med til forældre møder og taget op til næste bestyrelses møde
Jerncontaineren: LB er tovholder fra bestyrelsen
Fundraising: SP have materiale med om en kommunal udviklingsfond. Dette gives videre til
Tyge på vegne af skolen som er åben samarbejde med landsbyrådet om en ansøgning
10. Har vi glemt skolekredsen?
Ja, det seneste år der dette område forsømt. ASS og LB vil opgradere listen og vi vil i højere
grad bruge mail til en løbende kontakt med skole kredsen

11. Udlejning af skolen
MDL finder en udlejningsansvarlig til at stå for opgaven. Prisen er uændret 1000 kr. + 500 kr i
rengøringsgebyr
12. Eventuelt lukket punkt
Kommende møder: Torsdag d. 17. sep. (Anette forplejning), Mandag d. 19. okt., Tirsdag d. 17. nov. , Onsdag
d. 9. dec. (budgetmøde)

Referent: Michael

