Referat Bestyrelsesmøde 24. august 2017
Tilstede: Stefan Pedersen, Michael Due, Amina Rønnow, Anne Sofie Rasmussen, Anette Pihl, Viggo
Aavang, Pedro Martinez, Mette Birk, Line Gessø, Lasse (lærer).
Derudover har Peter Christensen henvendt sig for at komme med et indlæg.
Afbud: Lars Baadegaard, Arne Vingum.
Ad 2. Michael startede med en opdatering siden sidst. Der kom henover sommeren 5 udmeldinger af
forskellige årsager. Derudover en sygemelding fra Lisbeth. Vi modtog desuden en opsigelse fra vores
deltidssekretær Helle, som ønskede en fuldtidsstilling. Pedro kæmper med at få skema til at hænge
sammen, samt få overblik over de økonomiske konsekvenser af det nye skema.
Ad 3. Peter Christensen har henvendt sig omkring aldersspændet i den nye 0-3 kl. Pedro forklarede
hvordan der arbejdes med at gruppere de forskellige børn. Der er mange gode muligheder i den nye
konstellation, men samtidig en del udfordringer Udfordringen er at forældrene skal være
opmærksom på om de store børn er udfordret nok, og om de små børn har for store udfordringer.
Ad4. Økonomi og budget. Da der mangler en opdateret balance og overblik over hvad det nye skema har
af økonomiske konsekvenser, derfor vil der blive indkaldt til et ekstraordinært økonomimøde.
Ad5. Tahani er ansat som rengøringsassistent på skolen. Stine er til samtale om fastansættelse i næste
uge i børnehaven.
Ad6. Pedro orienterede at skolen er kommet godt i gang. Skemaet hænger fint sammen. Man har startet
med at have lærermøde om fredagen, hvilket lærerne lige skal vænne sig til. Der er planlagt
forældremøder for alle klasser. Skolen deltager i kulturel rygsæk igennem kommunen. Der er
kommet mange gode tilbagemeldinger på den gode start med fredagens grillfest. Skolen har haft
besøg af lærerstuderende fra Ollerup. Der er mange tilmelding til individuel musikundervisning.
Der er meget positive tilbagemeldinger fra kommunen på den indsats som skolen har gjort ift. De 2
flygtningebørn, hvorfor at den dispensation der ligger fra kommunen er blevet forlænget.
Ad7. June er i jobprøvning men stopper i uge 41. Morgenåbning med morgen SFO går godt. Der er
kommet styr på rengøringen. Lasse er begyndt at komme om onsdagen og lave musik med børnene.
Der er i øjeblikket åbent fra 6.15, men der er dog først børn fra kl. 6.45, derfor overvejes ændrede
åbningstider.
Ad8. Tahani er begyndt at gøre rent på skolen. Der er et stort behov for et fjernlager da der efterhånden
hober sig mange ting op på skolen.
Ad9. Mange meldte sig til sjaks til grillfesten. Stefan har sendt en liste rundt og den vil ligeledes komme
med til forældremøder.
Der er meldt 40 % af eleverne til individuel musik. Stor succes.

Ad10. Michael informerede om den spændende fernisering med Sys Hindsbo. Det bliver en spændende
dag.

