Dagsorden bestyrelsesmøde den 04.10.21 kl. 19.00
Mødet holdes på skolen
Deltagere: Jesoer, Emma, David, Julie, Maj-Britt, Ronni, Jonas, Morten, Jan, Nikolaj, Pernille, Jehan og Torben
Mødeleder: David
19:00 Orientering ved formanden
- Sidste nyt. Emma er valgt til formand i forældreårdet. Julie er valgt som næstformand.
- ML orientere: Der er blevet bevilliget 347.000 kr fra fond til etablering af fysiklokale.
- TK de sidste tilbud er lige på trapperne. Beslutning forventes at kunne tages når tilbuddene
er inde.
- Mødernes indholdsmæssige sammensætning
- David: Har kigget på ændringer til forretningsordenen, der kommer oplæg.
- David fremlægger planer for bestyrelsesmøder fremadrettet.
- Fordeling af taletid - en begrænset ressource
- David ridser op.
19:05 Forbedring af forældreindsatsen
1. Skal der indføres et pointsystem, så forældre skal optjene et antal point hvert år via deres arbejdsindsats i
udvalgene? Se bilag 1 nedenfor.
a. Der er behov for at der sker noget. Det besluttes at der laves et pointsystem som prøves af.
Udkast til pointsystem udarbejdes af Pernille og Jehan til næste bestyrelsesmøde.
2. Hvordan får vi skærpet forældrenes opmærksomhed på, at det er væsentligt, at deres børn øver sig på de
ting, de lærer i skolen?
a. TK gør opmærksom på at der er mange der ikke får lavet lektier og det er et problem i
klasselokalet.
19:18 Afstemning: Billeder af og øvrigt materiale om børn, lærere og forældre på Facebook
- Skal alle billeder og øvrigt indhold i skolens og Børnehusets grupper på Facebook slettes efter hvert
skoleår?
- Det besluttes at undersøge muligheden for at slette indhold efter et givent tidsrum.
19:20 Hvad vil vi med Børnehuset? (Nicolaj bedes spidse øre, gå i tænkeboks og følge op på et senere
bestyrelsesmøde)
- Hvilken ånd skal huset indrettes og drives i? Er det bedstemor, landidyl og hygge eller er det moderne,
smart og praktisk?
- Skal det være et sted, hvor børnene kan udfolde sig frit understøttet af personalet, eller skal det være et
sted, hvor børnenes udvikling i høj grad styres af personalet?
- Hvor går grænserne, hvad er balancerne?
- Hvilken slags børn vil vi have ud i den anden ende, og kan/vil vi overhovedet bestemme det?
Der udveksles meninger. Godt,solidt børnehus der skaber livsduelige børn. Der er behov for flere
børn hvis tilgangen til skolen skal fastholdes.
20:00 Kaffe og kringle
20:05 Budget
1. Budgetopfølgning ved Jan

a.
2.
3.
a.

Vi ligger lige på budget, Der arbejdes på balnacen mellem skole, børnehus og SFO
Parametre for budgetlægning
Planlægning af budgetforløb
Jan orientere. Ved oktober-november møde behov for ønsker til budget så et udkast kan
gennemgåes ved decembermøde

Budget ønsker: TK: it, bygning, inventar. Jesper: it og netforbindelse. Jehan: Ny hjemmeside.
Det besluttes at Jan undersøger mulighederne ift. Bygninger.
David, Jesper og Emma kigger på mulighederne for sponsorart med hjælpe fra Nikolaj.
20:45 Skolenyt
TK uddyber
20:50 Børnehusnyt
Nikolaj uddyber. Pernille spørger ind til ledelsesuddannelse. Er ikke i gang endnu da der har været nok at se til i
børnehuset. Der er planer om at det skal i gang.
20:55 Eventuelt
TK orientere omkring støtteforeningen. Der er generalforsamling 28/10 2021.
21:00 Tak for i aften
Væsentlige udeladelser fra dagsordenen
1. Spørgsmålet om, hvorledes vi sikrer, at der kan tilbydes en rimelig fysikundervisning især til
afgangselever, er udeladt fra dagsordenen, da der endnu ikke er overblik over, hvilke muligheder der
foreligger. David vil hurtigst muligt afholde et møde med Torben og de(n) relevante lærer(e) for at finde
ud af, hvad der kan og skal gøres.
2. Forretningsordenen skal gennemgås med bestyrelsen, men idet der i øjeblikket arbejdes på et udkast til
en opdateret version af den, skydes dette punkt til et senere møde, hvor også udkastet behandles.

Bilag 1
Det forlanges, at alle forældre optjener mindst 60 arbejdspoint på et skoleår. Arbejdspoint optjenes ved et
familiemedlems deltagelse i arbejdsdage og i det løbende udvalgsarbejde. Deltagelse præmieres som følger:
-

Deltagelse i arbejdsdag: 20 point pr gang
Deltagelse i udvalgsarbejde: 10 point pr gang

Udvalgsformændene fører scorecardet og poster den senest opdaterede version efter hver arbejdsmulighed i
deres respektive udvalgs Facebook-gruppe.

