Bestyrelsesmøde 8. januar 2018
Fraværende: Mette Frandsen, Lasse Holm, Lone Jensen
Tilstede: Torben Knudsen, Jan Johannesen, Annemarie Duus, Carina Skipper, Christian Nørbæk, Ulf Bender,
Morten Lange, lærerrepræsentant Jens Nieling, Torben Knudsen, Hans Christian Christiansen
Ordstyrer: Ulf Bender
Referent: Morten Lange
1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning
a.
3. Orientering
4. Børnehuset siden sidst ved Jytte
a. Information fra forældrerådet

5. Skolen siden sidst ved Torben

6.Evaluering
a. Skolens samlede evaluering

7.Økonomi
a. Budgetopfølgning/JJ
b. Budget 2018

Godkendt uden rettelser.
a. Intet ny.
Ingen kommentar til det med agenda udsendte
bilag.
Jytte oplyser: Mange ansøgere til den opslåede
stilling (rengøring).
Ulf orienterer fra forældrerådet. Det har været
drøftet at arbejde med temaer/projekter.
Forældrerådet kan evt. komme med oplæg til
punkter til visionsdag. Det kunne være
”Internationalisering”, ”digitalisering” eller
lignende.
De nuværende fokuspunkter ligger for en dels
vedkommende allerede i lovgivningen når vi kigger
på Børnehuset (Dagtilbudsloven). Det vil
forældrerådet tage mere aktivt holdning til
fremadrettet. Forældrerådet ønsker desuden
information om hvornår næste Visionsdag
tænkes afholdt.
Der er pt. Ikke planlagt ny visionsdag.
Skolen havde 4. januar 2018 - 88 elever.
Vi vil fremadrettet gennemgå, Jytte og Torbens
bilag på møderne. Dette således der kommer lidt
flere ord på.
Torben oplyser at vi igen har fået ros når vi besøger
svømmehallen. Dejligt.
a. Skolens samlede evaluering.
AD foreslår større fokus på læsescreening. Dette vil
vi arbejde ind i Evalueringen, når TK har været på
kursus. Forslag til evt. at afholde info-aftener for
forældre.
a. Jan gennemgik budgettet 2017. Det ligner
et resultat for året på et lille plus.
b. 2018 budgettet. Det ser umiddelbart ud til
at være et lille minus – ca 0. Den store

8. Orientering fra udvalgene
9. Planlægning
a. Grunde
b. Bygninger – Gymnastiksalen
c. Skolebygningen

udfordring her er lærerlønninger.
Bestyrelsen skal beslutte den ramme
Forældrerådet kan råde over. 100000 i plus
til Børnehuset. På skoleområdet arbejder vi
med et kalkuleret underskud på baggrund
af ekstra lærer omkostninger mm.
Torben udsender opgaver/ønsker til udførelse på
arbejdsdagen.
a. Borgerforeningen sammen med Skolen
skrev til kommunen at der var interesse fra
skolens side for de omliggende grunde.
Boligselskab og skole skriver nu i fællesskab
hensigtserklæring til kommunen.
b. Udkast til lejekontrakt af gymnastiksalen er
på vej fra Boligselskabet.
c. Skolebygningen – ikke nyt endnu. Vi aftalte
at vi nu giver et bud på skolebygningerne.

10. Indkomne forslag
a. Klassesammensætning /TK (bilag eftersendes
inden møde)
b. Januar møde 2018. Revidering af skolens og
børnehusets vedtægter samt
værdigrundlag og evt. bilag. /TK+UB (dette
punkt udsættes til næste møde)
c. Januar møde 2018. Coder DoJo. /ML+AMD
d. Årshjul for bestyrelsen /TK
e. Brev fra Eva Christensen /TK

11.Evt.

Kommende møder:

a. Klassesammensætning. Vi besluttede at gå
efter den fremsendte ”model 4” som
offentliggøres senere. Inden påske
forventes relevante job opslag at blive
lavet.
b. Udsættes til næste møde.
c. Der pågår i indeværende uge ”Gamedesign”
for 5.6. kl. – efterfølgende evalueres. Pkt.
lukkes herefter.
d. Bestyrelsens årshjul – udsættes til næste
møde.
e. Brev fra Eva – Morten /TK inviterer Eva til
en dialog om dette.
a. Jan afsætter penge i budgettet til
renovering af Bussen.
b. Alle i forældrerådet udstyres med Skolekom
mailadresse.
c. Udvalgsevaluering sættes på møde i marts.
d. Jens har et forslag til at blande klasserne ud
fra andre kriterier end alder. TK tager evt.
dialog med lærerne inden næste møde.
e. På kommende møde drøftes evt.
pædagogisk råd.

