Referat af bestyrelsesmøde d. 11. juni 2018 kl. 19.00 på skolen
Deltagere: Lars Baadegaard, Michael Due, Anne Sofie Rasmussen, Anette Pihl, Viggo Aavang, Pedro
Martinez, Mette Birk, Line Gessø, Peter Christensen, Maria Storm og Karen Mortensen som
lærerepræsentant.
Afbud:. Martin Nevers
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi og budget

(Viggo/Pedro)

O 10 min

Balancen blev gennemgået, der har været et stort underskud i maj, hvilket skyldes den
fratrædelsesgodtgørelse der har været lavet med sygemeldt medarbejder. Aftalen er lavet af
friskoleforeningen og lærernes fagforening sidste år. Omkostningen er blot bogført i maj
måned.
3. Personale og ansættelse

(Pedro/Michael)

D 60 min

Procedure for ansættelse børnehaven
Der er fundet en relevant kandidat til ansættelse i børnehaven, uden at stillingen har været slået
op. Denne procedure blev gennemgået og debateret. Der er ydermere kommet flere
interesserede, så den videre proces vil blive varetaget af Pedro/Annette samt forældrerådet i
børnehaven, der kan ligeledes være deltagere fra bestyrelsen.
Udvælgelse af kandidater til samtale
Der er kommet mange ansøgninger til den ledige stilling. Pedro har sammen med lærerne lavet
en bruttoliste, hvorfra der vælges 6-7 egnede kandidater til samtale.
4. Orientering fra læregruppen

(Karen)

På trods af at der ikke er så mange i øjeblikket, så er der en rigtig god stemning
5.

Orientering fra Børnehaven

(Anette/Anne Sofie)

O 10 min

8 vuggestuebørn/6 børnehavebørn er status i øjeblikket. Der er travlt i både starten af dagen og
slutningen af dagen. Der har været møde med kommunen da der har været en mindre sag hvor
et vuggestuebarn startede for tidligt ift. Indmeldelse, der er rettet ind og det vil naturligvis ikke
ske igen.

6. Orientering fra skolen

(Pedro)

O 30 min

Der har været en praktikant, som dog er stoppet igen, da hun skulle videre. Der er teaterperiode
for 4-7. kl. Skolen tager på et par ture ud af huset, Jumpland i Odense og evt. en strandtur. Der
har været 3 elever til rundvisning som gerne vil gå på skolen efter sommerferien. Der har været
SFO afslutning. Der er lavet rammeaftale med ATEA ift. Leasing af IPADs og andet. Der har
ligeledes været arbejdet med den nye persondataforordning, hvor der vil blive fremsendt
materiale. Pedro har været på kursus i planlægning af skoleåret. Der vil blive brugt noget tid på
at lave supervision ift. At håndtere svære situationer.
7. Det kommende skoleår ink. klub/SFO
8. Ansøgning om støtte til cubaner projektet på legepladsen (se bilag)
Der har desværre været en bagvendt proces hvor Cubanerne har bygget et legetårn, uden at der
var været godkendt i bestyrelsen. Der er søgt om midler til at dække for materialerne. Der var
en debat om skolen skulle dække for materialerne evt. i forhold til en underskudsgaranti. Der
blev stemt om dette, hvor at det blev vedtaget at dække dette med stemmer 4 for og 3 imod.
Maria bekendtgjorde at hun var imod at det kunne lade sig gøre at dække disse pludselige
omkostninger, når at vi eks. har svært ved at finde midler til en fuld pædagogstilling,
9. Aktuelt:
160 års jubilæum

(Arne)

Stefan var og fortælle om planerne for 160 års jubilæum. Der vil blive holdt en markering af
dagen, videre program fastsættes af styregruppen (Arne, Stefan og Morten)
Referent: Viggo Aavang

