Referat af bestyrelsesmøde d. 14. juni 2017 kl. 19.00 på skolen
Deltagere: Stefan Pedersen, Michael Due, Lars Baadegaard, Martin Nevers, Amina Rønnov, Anne Sofie
Rasmussen, Anette Pihl, Viggo Aavang, Pedro Martinez, Mette Birk, Line Gessø og en lærer
repræsentant,.
Fravær med afbud: Line Gessø, Anette Pihl, Arne Vingum
Fravær uden afbud: Amina Rønnov
1. Godkendelse af referat
Efter korrespondence med undervisningsministeriet, blev det besluttet at referater fremadrettet
opbevares elektronisk, da der ikke er krav om at referater skal underskrives og opbevares i
papirformat. Referatet vil fremadrettet blive skrevet under mødet og godkendes inden
bestyrelsesmødet hæves.
Gennemgang af kalender.
Konfirmation i Herringe Kirke i 2018 er den 6. maj.
Arbejdslørdag: lørdag d. 2. september
Fernisering m. Sys Hindsbo 10. september
Forældrefest: lørdag den 4. november
Pædagogiske dage: 18., 19. januar 2018 (forældre overtager undervisningen)
Arbejdslørdag: 14. april 2018
2. Økonomi og budget
Lyn kursus i skolens regnskab: Helle arbejder på at lave en mere overskuelig opstilling af
regnskabs- og budgettal, derfor skubber vi lynkurset til næste møde.
Viggo gennemgik regnskabstallene holdt op imod budgettet.
Indtægterne er som forventet uden nævneværdige afvigelser.
I årets to første måneder har vi haft lønninger og feriepenge til personale under fratrædelse,
hvilket som forventet i budgettet har betydet større lønudgifter i årets første måneder. Dette er
afviklet nu, og det betyder at lønudgifterne for resten af året bliver mindre. Vi forventer at den
samlede lønudgift for året kommer til at lande i nærheden af det budgetterede.
Forårsmarkedet gav omkring kr. 21.000 i overskud.

Konklusionen på gennemgangen er at vi samlet set stort set følger budgettet da vi samlet har et
lille overskud på 14.000 for de første 5 måneder, hvor vi har haft forventede store udgifter, som
er afviklet.
Der er 4 børn vi ikke har budgetteret med, som stopper til sommerferien, hvilket har betydning
for budgettet. Der er nogle ansatte som gerne vil gå ned i tid, og Pedro laver et skema som tager
højde for de nye forudsætninger. Pedro mener at det ser fornuftigt ud, og han kan godt få
skemaet til at hænge sammen. Det er vigtigt at kvaliteten af undervisningen er i orden, og hvis
det betyder at regnskabet ikke lander på et overskud, så er kvaliteten vigtigere end overskuddet.
Vi har likviditet til at håndtere det faldende børnetal.

3. Personale og ansættelser
Dahani gør rent i børnehaven. Det går rigtigt fint, og vi forventer at udvide samarbejdet med
hende, så hun også kommer til at gøre rent på skolen i ca. 3 timer om dagen fra august.

4. Orientering fra skolen
Pedro har haft møde med Vibeke Lundahl, som er vores nye tilsynsførende, så hun kunne få en
fornemmelse for skolen. Det tegner til et lovende samarbejde.
Vi har haft besøg af socialrådgivere fra opvækst og læring, som gerne ville besøge skolen. De vil
gerne komme ca. halvårligt og sparre med skolen, hvis der skulle være særlige problemstillinger,
hvor deres ekspertise kunne være en hjælp.
Kommunens pædagogiske konsulent har også været på besøg. Det har været en fin oplevelse,
og konsulenten tegner til at være en god og kompetent samarbejdspartner.
Vi har haft legepladsinspektion. Der er enkelte ting på legepladsen, som skal udbedres. Det
kommer med til næste arbejdsdag.
Pedro kæmper for at nå alt det han gerne vil. Han får hjælp og alle bakker op. Stemningen er
god på lærerværelset. Folk går rundt og er glade på skolen.
Evaluering af førskole-SFO: Vi har haft to børn i førskole-sfo. De har været med i skolen i det
omfang det har givet mening, og så har de været i børnehaven i den øvrige tid. Forældrene er
glade for tilbuddet og skolen har fundet en model, som vi tror på, også når førskole-sfo’en
bliver større. Anette og Pedro er begge interesserede i at samarbejdet mellem skole og
børnehave bliver tættere og det er et godt afsæt for at få lavet en god førskole-sfo.

I øjeblikket er lærerne i gang med at tænke i en sammenkøring af sfo og klubtilbud. Skemaet er
ikke lagt for næste år endnu, og derfor afventer de, de konkrete muligheder. Søren, Karen og
Vibeke går foran i at lave en model. Det skal være et tilbud som er relevant for alle de børn som
deltager og ikke blot en forlængelse af de smås tilbud til de store.
5. Orientering fra Børnehaven
Der kommer et nyt barn i børnehaven 1. juli.
De pædagogiske lærerplaner er på vej ind i en ny form, som børnehaven venter på at
kommunen melder noget ud om.
Anton stopper 1. juli.
Det kører godt i børnehaven og vuggestuen.
Der er et ønske om at der skal ske noget med legepladsen. På forældrerådsmødet blev der talt
om at lave et sjak, som laver en plan for hele matriklens legeplads.
6. Løbende sager og sjaks:
Rengøring/sommerrengøring
Der har ikke været nogle klager over at sommerrengøringen blev aflyst😊
Quintus er opsagt og vi arbejder på at ansætte Dahani til rengøring på skolen.
Oprettelse af musikskole
Der er velvilje til projektet fra kommunen, men der skal findes en form hvor det sker i
samarbejde med den kommunale musikskole.
PR udvalget / Rekruttering til 0 kl.
Vi talte om muligheden for at samarbejde mellem friskolerne og evt. henvise børn til hinanden,
hvis man har ventelister? Pedro har et godt samarbejde med de andre friskoleledere i området,
og han vil prøve at se på hvilke muligheder der er for at skolerne kan anbefale hinanden.
I forbindelse med Ferniseringen af Sys Hindsbos kunstværk prøver vi at skabe øget
opmærksomhed om skolen.
Pedro er særligt optaget af at lave en god skole for de børn, der går på skolen, og drage fordele
af at vi ikke er flere end vi er.
Sjaks til det kommende år:

Legeplads
Scene/kostume
Bage
Heartland
PR-udvalg
Fundraising?

7. Aktuelt:
Afslutning af skoleåret
-

Pedro skriver ud og fortæller om planen for den sidste uge.

Fernisering med Sys Hindsbo
Ferniseringen er flyttet til den 10. september.
Michael fremlagde programmet for dagen. Det bliver vildt.

Grill aften (efter sommerferien)
Fredag den. 18. marts kl. 18.
Bestyrelsen står for arrangementet.
Vi skal være der et par timer før, så vi kan stille borde og stole op.
Vi satser på helstegt pattegris. Den sørger Pedro og Martin for.
8. Eventuelt
Lige nu er der ikke alarm på brønddækslet. Pedro lufter problemstillingen med Mikkel.
Vi talte om at det er vigtigt at lærerne husker at sige fra, når vi som forældre vil det hele i en tid
med færre børn. Vi har et højt aktivitetsniveau. Morten sagde på lærernes vegne at han ikke er i
tvivl om at de altid kan sige deres mening.

