Bestyrelsesmøde 8/02-17
Fraværende: Torben Knudsen, Lasse Holm,
Tilstede: Ronni Hørlyk, Henrik Eriksen, Lone Jensen, Annemarie Duus, Jan Johannesen, Jytte Lind, Carina
Skipper, Christian Nørbæk, Ulf Bender, Morten Lange, Mette Frandsen, lærerrepræsentant Vibeke
Ordstyrer: Henrik Eriksen

1.Godkendelse af referat
2.Opfølgning
a. Coderdojo
b. Vedr. køb af gymsal
c. Nyt lys
d. Orientering om lønforhandling med FSL

Godkendt

3.Børnehuset siden sidst ved Jytte

Ingen kommentar til det med agenda udsendte.

4.Skolen siden sidst ved Torben

Dog drøftelse af hvorvidt vi skal tilbyde
halvdagspladser/deltidspladser. Vi tilbyder
fremadrettet halvdagspladser. Konkret
tilbud/detaljer besluttes på næste møde. Jytte laver
oplæg til forældrerådsmøde og beslutning om det
konkrete træffes der.
Ikke yderligere kommentarer.

5.Evaluering
a. Kommunikation
-hjemmesiden
b. Profilfag
Nye tydligere beskrivelse af disse /TK
c. Rammer og faciliteter
d. Skolens Samlede undervisning, evaluering
hvordan ? /TK
6.Økonomi
a.Budgetopfølgning/JJ
- nye budget for 2017
b.

a. Morten og Annemarie havde undersøgt
forskelligt – Vi vil gerne lave et forsøg
hvor en eller anden form for kodning er
del af undervisningen. Møde med
kulturskolen aftalen i uge 8 eller 9.
b. Køb af gymnastik salen – salen vurderes
af uvildig mægler. Anslået 250000 –
Efterfølgende laves den formelle aftale.
c. Done
d. Ny forhandlingsdato 27. marts 17

a.
Ikke behandlet - ingen punkter

a. Endeligt årsresultat tæt på at være på plads. Ca
400000 i overskud er forventningen.
b. Budgettet for det kommende år er lige ved at
være på plads. Budgetoverskud på 12000 forventes.
c. Rammen for børnehuset er faldet på plads. Vi
arbejder med et minus på 24000 - Børnetallet er lidt
usikkert.

Planlægning
a. Visionsdag 25-2-2017

Astrid som mødeleder - ja
Tema for dagen:
Vi fastholder at det er en Visionsdag hvor vi vender
os mod byen og lægger op til dialog omkring
hvorledes Institutionen kan bidrage til byen og
omvendt – Det er ikke en naturlov at vi har sådan
en institution i Vammen.
Ulf skriver invitation. AD sender ud via FB og laver
opslag til købmand mm.
Mødetid i forsamlingshuset 8:30 lørdag 25. februar
17. Start på visionsdag 9.00.
Lone har styr på forplejningen.
Astrid og Ulf taler sammen..

9. Indkomne forslag
aElevtal i klasser/hold - venteliste /TK
b. LUS – politik /TK
c. Ansvars- og kompetencefordeling
bestyrelse og forældreråd /TK
d. Deltagelse i landsmøde d. 22-23.4 i Århus
/TK

10.Evt.
Skal børnehuset fokusere på tidlig opmærksomhed
på ordforråd hos 0-6 årige?/Ulf
7. og 8. klasses uddannelses-paratheds-vurdering/
Ulf

Kommende møder:

a. Ikke behandlet
b. Lus – Ivrig diskussion – konklusionen blev at
forældre kontaktes og vi opfordrer til at
barnet hentes.
c. Ikke behandlet – Evt. opdatering af
forretningsorden – drøftes på næste møde.
d. Er der nogen der gerne vil deltage er det ok
og skolen betaler billetten.
De 2 punkter er områder der fokuseres på
fremadrettet (KL/UVM) og der kan være en ide i at
vi også arbejder på disse områder og fortæller de
gode historier fra vores skole.

