Referat af bestyrelsesmøde d. 26. nov. 2018 kl. 19.00 på skolen
Deltagere:,Martin Nevers, Michael Due, Anne Sofie Rasmussen, , Viggo Aavang, Pedro Martinez,
Mette Birk, Line Gessø, Peter Christensen, Maria Storm, Arne Vingum og en lærer repræsentant
Afbud: Lars Baadegaard og Anette Pihl.
Mødeleder: Mette

Forplejning:

1. Prøvefri skole

(Pedro/Michael)

B 30 min

Pedro og Michael lavede et oplæg med afsæt i det kursus omkring prøvefrie skoler, som de var
på i sidste uge. Vi er en prøvefri skole indtil vi beslutter noget andet. Der er både et ønske fra
de nuværende overbygningselever, et ønske for lærerstaben og en del af en trend i skolen for
tiden at søge at blive prøvefri. Formandens holdning var, at vi skulle fortætte med at være en
prøvefri skole. At vi står med debatten lige nu, falder sammen med en mere generel politisk
debat, som finder sted i skoleverdenen for tiden. Det betyder at elever evt. skal gå til en
optagelsesprøve hvis man søger ind på gymnasiet, afhængig af den nye bekendtgørelse som er
under udarbejdelse i undervisningsministeriet.
Pedro lagde vægt på, at han gerne vil holde fokus på, hvad det er vi gerne vil med vores skole,
og hvad det er vi gør, for at hjælpe vores elever derhen, hvor vi gerne vil hjælpe dem hen.
Pedro vil gerne have vi skal give eleverne: Værktøjer til at mestre det videre liv, frie valg til de
næste skridt ud i livet og modet til at forfølge det.
Michael og Pedro lægger op til at vi laver et fælles personale- og bestyrelsesmøde, hvor vi
drøfter temaet, og hvor vi evt. inviterer rektor fra Midtfyns Gymnasium med, og dernæst tager
det op på et skolemøde.
Vi drøftede perspektiverne, og besluttede at følge den plan for videre afklaring som Michael og
Pedro lagde op til, for at kvalificere grundlaget yderligere.
Dette blev besluttet med 9 stemmer for og en enkelt imod.
2. Økonomi og budget

(Viggo/Pedro)

O 10 min

Vi har ikke fået en ny balance forud for mødet, hvilket det skal tilstræbes at vi får tilsendt op til
bestyrelsesmøderne. Der er ikke de store ændringer i regnskabet siden sidste møde. Pedro og
Pia har været på budgetlægningsseminar, og begynder at få et billede af budgettet for næste år.
Med de antagede forudsætninger, lander vi med et underskud for 2019 på 119.000.
Underskuddet kan ændres fra underskud til overskud med et enkelt barn mere i Vuggestuen,
derfor er budgettet følsomt for udsving. Det er bestyrelsens opgave at forholde sig til hvilke

justeringer af budgettet dette kan give anledning til. Vi drøfter budgettet for næste år på
kommende bestyrelsesmøde.
3. Personale og ansættelse

(Pedro)

O 2 min

(Morten)

O 10 min

Sarah har sagt sin stilling op.
4. Orientering fra læregruppen

Morten vurderer at lærergruppen har det fint om end lidt forpustede efter at have løbet lidt
stærkt på det sidste.
5. Orientering fra børnehaven

(Annette/Maria)

O 10 min

Dea og Junes stillinger udløber af ved udgangen af året. Pedro og Anette arbejder på at få løst
personalesituationen på en fleksibel måde, samtidig med at der skal tages hensyn til
kontinuiteten i bh og vuggestuen og normeringen fremadrettet. Der har været holdt møde med
forældrerådet om det, så deres besyv også tages med i betragtning. Forældrerådet er glade for
normeringen og de ansatte der er i børnehaven og vuggestuen nu.
6. Orientering fra skolen

(Pedro)

O 30 min

Vibeke Lundahl stopper som tilsynsførende på skolen. Pedro er i gang med at lede efter en
efterfølger.
HSGI og rudme-kompagniet har fået 13500kr til måtter til karate, som også kan bruges til andre
aktiviteter på skolen.
Der har været tilsyn i børnehaven. Det var et rigtigt fint tilsyn, og vi har fået en meget fin
mundtlig tilbagemelding fra hende, som udmøntes i en skriftlig tilsynsrapport, som vi
selvfølgelig skal blære os med på hjemmesiden.
Vi har indgået i en abonnementsordning med tingstedet i Årslev, hvor vi kan hente
genbrugsmaterialer. Det koster ca. 700 kr pr år, og det kommer vi til at få stor glæde af.
Pero har været til møde med kommunen, for at få større afklaring på hvordan opvækst og
læring kan være skolerne til hjælp, når der kan være behov for det. Mødet endte ud med en
aftale om at skole og opvækst og læring skal have en tættere kontakt til hinanden.
Den kulturelle rygsæk i kommunen har været en stor succes, som vi er glade for at kunne være
en del af.

6. december er der julearrangement i Ringe. Maria har lagt et stort arbejde i det som afløser for
Sarah.
På fredag er skolen inviteret til en teaterforestilling i Ringe.
Der er juleklip på søndag.

7. Løbende sager og sjaks:
Mette indledte med at foreslå at vi tager en generel snak om sjaks op på et tidspunkt, for at
finde ud af om vi bruger kræfterne rigtigt.
Line fortalte at pr-udvalget har ligget lidt underdrejet.
Vi havde ikke en forventning om at der kom mange til åben-skole dagen, og derfor havde vi
også lavet et arrangement som blev en rigtig hyggelig dag for skolen.
Mette vil gerne stå for at få lavet nye trøjer eller t-shirts, når og hvis der er grundlag for det.
Varme forsyningen på skolen

(Michael)

Med ideen om rettidig omhu er det en god ide at få undersøgt hvad det koster at få bundet
varmeforsyningen i bh og skole sammen, da det vil give en besparelse på sigt og stille os bedre
hvis oliefyret går i børnehaven. Michael prøver at få uddelegeret opgaven med at undersøge
mulighederne (evt. til Lines Peter). Viggo foreslår at kontakte energi-fyn, for at få deres bud på
hvad den bedste løsning kunne være.
Der har været en vandskade i drengeomklædningen, som kører som en forsikringssag.
Juleklip og december iøvrigt

D 5 min

Mette efterspurgte et skriv ud om de arrangementer der kommer til at foregå på skolen i
december måned. Det sørger Morten for.
Michael vil også skrive et kvartalsbrev, hvor informationerne også kommer med.
Byrum

(Michael/Peter)

Det er i proces. Peter, Michael, Søren og Thyge er i gang.
Orientering fra øvrige sjaks

O 10 min

Vi bruger nogle af timerne på de pædagogiske dage til at holde et fællesmøde torsdag den 17.
januar med ansatte og bestyrelse i midten af januar, hvor vi også laver en plan for hvordan vi vil
afholde skolemøde med temaet: prøvefri skole.
Martin kontakter den fri lærerskole, og tilbyder dem en gratis kursusdag, under forudsætning af
at kursisterne indvilliger i at komme og afprøve metoderne i praksis på den ene af de
pædagogiske dage.
8. Eventuelt.
Vi har fået 8000 kr. af skolekredsen i forbindelse med junilæet. Bestyrelsen lægger op til der
kommer en udmelding til skolekredsen om hvad vi har brugt pengene på.
Michael lægger op til at suppleanter også deltager i lukkede punkter, da de i øvrigt deltager i det
øvrige bestyrelsesarbejde.

9. Eventuelt lukket punkt.

B: beslutning, O: Orientering, D: Drøftelse
*Mulige punkter til senere bestyrelses møder:; Overbygning, -hvad nu?; Forskønnelse af skolen;
Gennemsyn af skolens værdier; Fremtidssikring af børnehaven,

