Bestyrelsesmøde d. 8-1-19
Tilstede: Iben Christiansen, Pia Reckweg, Christian Nørbæk, Jytte Lind, Jan Johannesen, Anne Faber, Mette
S (lærer), Carina Skipper, Ronni Hørlyk, Annemarie Duus, Morten Lange og Mette Frandsen og Ulf Bender.

1. Godkendelse af referat 5/11-18 og 5/12-18
2. Opfølgning på sidste møde
A. bygninger
B. Gratialer
C. Opslag på hjemmesiden
D. Profil
E.
F. IT
G. Ferieloven
H. Har alle sendt ID til Anna Marie
3. Orientering
Torben er sygemeldt
4. Børnehuset siden sidst
Se bilag
Orientering fra forældrerådet i Børnehuset.

5. Skolen siden sidst

Klassesammensætninger for 2019/2020 og
affaldshåndtering skal på som punkt næste gang.

Godkendt. Der skal dog tilføjes, hvem der har været
tilstede til mødet d. 5/11-18
Vi har købt grundene, og punktet slettes
Flyttes til kommende møder.
Underskrifter er fjernet på hjemmesiden. Punktet
slettes fra dags dato.
Flyttes til kommende møder.
Jan Johannesen har overtaget lønforhandlinger
Punktet lønpolitik flyttes til kommende møder.
Intet nyt
JJ foreslår at tilsidesætte pengene i budgettet over
de næste 4år, så vi har en opsparing.
Alle skal få fulgt op på dette.
Torben er fortsat sygemeldt, men i bedring.
Nyt køkken sat op. Det er velfungerende. Der er
fundet en afløser til rengøringsjobbet.
Børnehuset laver selv mad 2 dage om ugen, med
det nuværende personale. Børnehuset skal holde
fødselsdag d. 30/1-19.
Alt skriftlig orientering på bliver lavet på engelsk, da
der er mange udenlandske familier i børnehuset.
Lucia-optog var ikke nogen succes. Det skal
overvejes om Lucia gentages næste år uden for
huset.
Januar SSP møde. Martin Knud kommer ud og er
sammen med børnene om dagen og holder
foredrag for forældrene om aftenen. Der har været
stor interesse for alkohol, snus, e-cigaretter og
stoffer fra eleverne i 6-8 klasse. Derfor dette møde.
En elev fra 8 klasse er startet på efterskole.
Christian Nørbæk ringer til Revas omkring
affaldshåndtering.

6. Evaluering
7. Økonomi
a. Opfølgning på budgettet
b. investeringsønsker

Intet nyt
a. Det kommer til at følge budgettet nogenlunde.
Punkt b slettes.

c. Godkendelse af budget 2019
8 Orientering fra udvalg
9. Planlægning
10. Indkomne forslag
Skole- og børnehuspenge
Madordning - kromaden er ophørt - hvad så nu?

11 Evt.
Debatoplæg fra Ulf og Christian omkring bygninger
og hvad vi vil bruge dem til.

Bestyrelsens evaluering af skolen

Gennemgang af foreløbigt budget 2019.
Intet nyt
Intet nyt
Skolepriser er justeret fra August 2019. Der bliver
orienteret til det nye skoleår.
Der tages en debat omkring madordning. Skal vi
have madordning eller ej? Der er taget kontakt til
forskellige leverandører, som har takket nej. Vi vil
tage kontakt til Hersom forsamlingshus.
Der er nedsat et udvalg for denne opgave: Iben, Pia,
Mette og Anne
Arbejdsdagen i april er flyttet til d. 6 april. Anne F.
vil slå den op på hjemmesiden og i nyhedsbrevet
Ulf og Christian fortæller om en evt. plan for vores
bygninger fremadrettet. Hvad skal/kan de bruges
til? Hvilke mangler har børn, forældre og lærer?
Hvad prioriterer børn, forældre og lærer på skolen?
Dette punkt skal på dagsorden næste gang.
ML og TK laver oplæg når TK er tilbage.

Vi skal have årshjulet på for resten af skoleåret på dagsorden.

