Bestyrelsesmøde 7/12-16
Fraværende: Morten Lange, Lasse Holm, Mette Frandsen
Tilstede: Ronni Hørlyk, Henrik Eriksen, Lone Jensen, Annemarie Duus, Jan Johannesen, Jytte Lind, Carina
Skipper, Christian Nørbæk, Ulf bender
Ordstyrer: Ronni Hørlyk

1.Godkendelse af referat
2.Opfølgning på sidste møde
a. Plan for bygninger og ude områder
- Vedr. køb af gymsal
-Intet nyt vedr. grunde
b. Coder Doe Joe/ ML+AMD
c. Nyt lys i børnehuset/ CN
d. Snerydning/ CN

Godkendt

3.Børnehuset siden sidst ved Jytte

Ingen kommentar til det med agenda udsendte

4.Skolen siden sidst ved Torben

Kommentar til formen på årets skuespil: generelt fin
form ved at dele det op. Tænke på lydanlæg næste
år.
Tilsyn i tirsdags gik fint, aktiv tilsynsførende.

5.Evaluering
a. Kommunikation
-hjemmesiden
b. Profilfag
Nye tydligere beskrivelse af disse /TK
c. Rammer og faciliteter
d. Skolens Samlede undervisning, evaluering
hvordan ? /TK

a.
Forslag omkring forbedringer af
gymnastiksalen i forbindelse med køb af
gymnastiksalen af boligforeningen.
1 prioritet gulv isolering og varme i gulv
2 vinduer og vægge. Forhandlinger med
boligforeningen fortsættes.
b.
Intet nyt – på mødet i januar
c.
Der regnes på tilbud pt.
e.
Der kan umiddelbart ikke findes nogen til at
varetage opgaven. AD slår op på FB for at se
om nogen til saltning og snerydning kan
findes. TK sørger for at bestille rep af
snerydning . CN bestiller 200kg strøsalt

a.
Alt er opdateret og Sandra er godt på vej til
at have alt oversat alt til engelsk (Basis
sider)
b.
Blevet gjort mere tydeligt og opdateret på
hjemmesiden
c.
Er behandlet under pkt 2.a
d.
Modellen for evaluering fortsætter indtil
andet besluttes.

6.Økonomi
a.Budgetopfølgning/JJ
- nye budget for 2017
b.Budget ønsker/investeringer
1)125.000kr til renovering af legepladsen
2) it investeringer 50.000kr, til skoleelever
3)Engangsbeløb til div investeringer i bl.andet
musikudstyr, bøger, landkort. 100.000kr
(gymsal også under investeringer)
4)Musikprojekt med kulturskolen-Lønmidler

7.Orientering fra udvalg
Ingen indkommende
Planlægning
a. Visionsdag 4-2-2016

a.
Vi er tilnærmelsesvis på budget
-er i gang og forventningen er, at vi kan lave samme
niveau som i år.
b.
Budgettet forsøges lagt med alle investering som
muligt og der ses om noget kan lægges i driftsmidler
og noget kan deles op i puljer.
c. Der drøftes om en evt. riskospredning af kapital
er nødvendig? JJ undersøger.

Astrid som mødeleder?
Tema for dagen:
Ejerskab
Oplandets skole – Apple / Agro Business park,
læringsmiljø.
Samskabelse med byens borgere
Astrid kan kontakte Ulf Bender for uddybning og
detailplanlægning.
Bestyrelsen orienterer på dagen om aktiviteter,
planer mv.

9. Indkomne forslag
a. Elev computere / TK

Hvad er vores holdning, fra hvilken årgang skal
eleverne selv skal tage bærbar pc med.
Fra skole start aug 2017 skal elever fra 6.kl og op
selv have bærbar pc. Meldes ud på næste
”kontornyt” og her specificeres evt. minimums
krav.
Målet er at over tid skal det gælde helt ned til 4 kl.

10.Evt.
Hvornår er første skoledag aug. 2017 lørdag eller
søndag?

Søndag d. 13/8

Kommende møder:

