Bestyrelsesmøde 5. januar 2017
Tilstede: Mette Frandsen, Torben Knudsen, Morten Lange, Ronni Hørlyk, Christian Nørbæk, Jan
Johannesen, Jytte Lind, Ulf Bender, Henrik Linde, Anne-Marie Duus, Lone Jensen, Lasse Holm
Ansatte rep.: Trine og Carina Skipper
Afbud:
Referent: Mette Frandsen
Ordstyrer: Ulf Bender
1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Opfølgning på sidste møde
a. Coder Doe Joe
b. nyt lys i Børnehus
c. Snerydning
3. Børnehuset siden sidst v. Jytte LindSe bilag 1

a. ML. Intet nyt
b. Er bestilt
c. Der er kommet salt. TK vil gerne rydde sne når
han møder.
Ny ansat i Vuggestue/rengøring med start i Februar.
Talt lidt omkring lokaler kontra 9 klasse.

4. Skolen siden sidst v. Torben Knudsen –
Se bilag 2

Stor ros til musiklinjen. Det kører godt efterhånden.
Stadig interesse for musikundervisning efter
skoletid.
Snakken omkring kulturskolen er lidt på standby,
men der stor interesse for et fremtidigt samarbejde
fra vores side.

5. Evaluering
6. Økonomi
a. Budgetopfølgning 2016
b. Budgetønsker/investeringer for 2017
c. Budgetforslag 2017
d. Risikospredning

Intet nyt
a. Regnskabet fra 2016 kommer til at ramme
budget 2016.
b. Der ser fint ud indtil videre, men den er ikke helt
landet.
c. Ønske fra lærestaben om investering i lærebøger
og fornyelse af ældre undervisningsmaterialer.
Godkendt fra bestyrelsen. Der er afsat midler på
budgettet til dette.
d. Stort likvid beløb. Derfor er det besluttet at
investere i korte obligationer.
Intet nyt
a. Astrid kan ikke være tovholder den pågældende
dag. Hun har foreslået d. 25 Februar, som er
vedtaget. UB tager kontakt til Astrid.
- sammenskabelse i byen, ejerskab, læringsmiljø,
opland og skole. ”Byens skole og skolens by”.
b/c. Orientering fra byggeudvalget. JJ og CN skal til
møde med boligselskabet om de ting der skal i
gymnastiksalen og byggegrund. De vender tilbage
på næste møde.

7. Orientering fra udvalg
8. Planlægning
a. Visionsdag 4/2-17
- Astrid som tovholder
- Endeligt indhold og form
b. Byggeudvalg
c. JJ´s. kontakt til kommunen vedr. grunde – noget
nyt.

9. Indkomne forslag
a. Elevtal i klasser/hold – se bilag 2
b. Buskørsel – se bilag 2
c. Orientering om lønforhandling FSL

10. Evt.

a. 24 elever i klassen er ikke noget problem, men de
fysiske rammer er et problem. Vi skal ikke sige nej
til nye elever. Bestyrelsen skal finde en løsning, hvis
rammerne skal udvides.
b. Vi taler om en evt. ny rute omkring
Rødding/løvel. Vi udvider i det omfang det er
muligt.
c. Lønforhandling med FSL. Torben skal til
lønmægling med FSL d. 23 Januar, da det er gået i
hårdknude efter de nye bestemmelser fra
folketinget.
LJ: kommer med forslag omkring hjemme-pc kontra
en pc der er stillet til rådighed af skolen. Der er
meget store omkostninger, ved at stille pc´er til
rådighed. Derfor er der enighed om at det ikke
bliver aktuelt.
AMD: Opfordring til at udspecificere de forskellige
opgaver i de forskellige udvalg. Oprydning efter de
enkelte opgaver i de enkelte udvalg, skal være det
enkeltes udvalgs opgave.

Kommende møder:
a. Ændringer i bilag til vedtægt for børnehuset / UB
b. Apps. / ML+RH
c. Hvem tager personligt kontakt til de enkelte foreninger?
d. JJ/CN ombygning af gymnastiksal og nyt om grunde.

