Referat af bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 kl. 19.00 på skolen
Tilstede: Lars Baadegaard, Michael Due, Anne Sofie Rasmussen, Viggo Aavang, Pedro Martinez, Mette
Birk, Line Gessø, Peter Christensen, Maria Storm, Arne Vingum.
Afbud: Martin Nevers, Annette Pihl og Morten Lauritzen.
Mødeleder: Anne Sofie

Referat: Viggo Aavang

1. Indretning af byrum ved skolen

(Søren/Tyge)

Tyge og Søren var for at høre om skolen er indstillet på, at samarbejde om udsmykning af
rummet foran skolen. Der var en debat om selve princippet i at bysamfundet og skolen skal
samarbejde om rummet. Søren og Tyge gennemgik planen og fremviste skitse for pladsen.
Bestyrelsen var enstemmigt enig I at bakke op om projektet, Michael og Peter vil deltage i
projektet.
2. Økonomi og budget

(Viggo/Pedro)

Der blev gennemgået balancen for August. Der er et mindre underskud i børnehaven, men et
overskud i skolen. Samlet set ser det ud som budgetteret.
3. Personale og ansættelse

(Pedro)

Pedro informerede kort om henvendelser omkring praktikanter.
4. Rengøring på skolen

(Michael)

Der har været en forældrehenvendelse omkring rengøring på skolen.
5. Orientering fra børnehaven

(Annette/Maria)

Maria informerede om at der er rigtig god stemning i børnehaven. Den øgede bemanding har
givet en mere rolig dagligdag. Der kommer et nyt barn vuggestuen pr. 1. oktober.
6. Orientering fra skolen

(Pedro)

Der har igen været en rigtig god arbejdsdag, hvor den lange liste blev udført, igen stor tak til
Mikkel. Der vil blive afholdt brandøvelse i den kommende tid. Processen med supervision af
lærergruppen fortsætter. 7-9 skal til ”sig nej” foredrag. Der bliver arbejdet med legepatrulje, det
er ikke så nemt, der vil være en indkørselsperiode. Pedro har været til møde med andre friskoler
omkring det at være eksamens og prøvefri.

Skolen er generelt i god form, der er kommet 3. nye elever i det nye skoleår. Ann er blevet
udpeget som støttekoordinator ift. Specialundervisning. Stemningen i klasserne er god og
lærerstaben er glade, Pedro drømmer om lidt mindre at lave, men det er nok bare en drøm.
7. Løbende sager og sjaks:
160 års jubilæum

(Arne)

Der er sendt invitation til jubilæum. Alt er planlagt og klart, bestyrelsen er ansvarlig for alt det
praktiske. Flot arbejde af udvalget.
Overvejelser vedr. skolebus

(Pedro)

Pedro har fået gode informationer omkring fordelene ved at have en bus, der både kan bruges
internt og bruges til at hente elever som ellers i dag ikke kan gå på skolen. Pedro skaffer info
om andres økonomi og derefter tager Viggo over på beregning.
Musikskolen

(Michael)

Musikskolen er kommet godt i gang, man ønsker dog en saxofon. Musikskolens økonomi hviler
i sig selv.
Opgradering af netværket

(Lars)

Lars informerede om fremdrift i projektet. Hardware koster ca. 10.000, så installation skal
foretages af forældregruppen for at holde budgettet. Det er særdeles vigtigt at dette kommer op
at køre hurtigt.
8. Emner til senere bestyrelses møder* (Michael)
9. Eventuelt
Annesofie orienterede om at HSGI anvender salen, og vil søge om tilskud til øget rengøring.
Pedro kigger efter at få personalet på relevante kurser.

10. Eventuelt lukket punkt
Mette er mødeleder på næste bestyrelsesmøde.
B: beslutning, O: Orientering, D: Drøftelse
*Mulige punkter til senere bestyrelses møder: Prisstrukturen for SFO/klub, generelt om skolepenge;
Overbygning, -hvad nu?; Forskønnelse af skolen; Gennemsyn af skolens værdier; Fremtidssikring af
børnehaven.

