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Referat fra bestyrelsesmdde den 15.8.2015 18.30 til 19.30 med ansat, elever og ledere

19.30 til ca. 21.00 med leder

Ca. 21..00 til 22.00 kun bestyrelse

Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (nestformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.), Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Jannie Boesen
Prier (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen (bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Lene Selling (lererreprasentant og TR), Winnie Hansen
(skolesekretar)

Fraverende: ElevrAdet

Referent: Winnie Hansen (skolesekretar)

M@de L: 18.30 til 19.30 med ansatte, elev og leder

Godkendelse af referat og dagsorden: Godkendt. Bemarkning om at dagsordener og referater b@r skrives i StOf f e Skf iftSt@f f glSe. o.tt"
blev taget til efterretning.

1. Orientering fra elevrAdet
(max 10 min.)

Der har endnu ikke veret elevrAdsvalg, og elevrAdet har dedor
ikke konstitueret sig. ElevrAdet deltager pa det kommende
bestyrelsesm@de. ElevrAdet holder m@de pA tirsdag.

2. Orientering fra
Formanden (max 15 min.)

o Velkomst til nyt bestyrelsesmedlem
Velkommen til Jannie. Jacob har forud for aftenens
bestyrelsesmode haft et kort mode med Jannie, hvor hun
er blevet vist rundt og sat ind i vesentlige forhold omkring
skolen.

o Status pA fodselsdagen
Godt arrangement. Fint vejr. Fint band. God mad.
Folketidende var der. Indviet det nye gyngestativ. Mange
fine gaver.

o Vandskade
Vandskade i sommerferien i B-bygningen. Vandror i

kelderen sprang.
Vandet f6r vi ikke dekket, men alt andet ifm reparation og
genetablering dekkes af forsikringen.

o Test af elever - ny digital testmAde, evaluering
Besluttede i slutningen af sidste skoleAr at a'fprave digitale
tests. Tove gennemgik, hvad disse tests kan, hvordan de
afleses og bar bruges af lererne. Herefter en snak om
fordele og ulemper iforhold til den gamle testmAde. Der
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testes neste gang til efterAret, ogsA med digitale tests,
o Evt. Intet.

3. Orientering fra
Skolelederen ( max 30 min.)

. Status pA skolestart
Mistet nogle elever efter sommerferien pga flytninger. Nye
pA prove. Teller i dag 234 elever - 1 under budget.

o Status pA fodselsdagen - gaver
Modtaget fine gaver til vores fadselsdag. Bestyrelsen
@nsker at medvirke i de takkeskrivelser, der skal sendes
ud. Jacob kontakter Tove.

o Larer pA kommende barsel
Sabine gAr pA barsel tiljul. Vi forventer, at Sabine er v@k
det meste af et Ar.

. Nyansatpadagog/stotte
lkke fastansat, men pA timebasis: Mette Sivebek.
Vi har i Ar 13 stotteborn, og pa grund af for lidt
stottepersonale var der behov for endnu en padagog.

. Evt.

4. Orientering fra SFO ( max
10 minutter)

Tove orienterer fra SFO :

Evaluering pA born iSFO isommerferien
Vi har i sommerferien veret udfordret pA, at foraldre har
meldt born til pasning, men sA dukkede bornene ikke op.
Der er utallige eksempler pA, at tre-fire voksne har veret p6

arbejde, og sA er kun 10-15 barn madt Et eksempel fra
uge 29: kun 7 born ud af 49 modte op! Det koster ALT for
mange penge at have sA meget personale pA til sA fAbarn.
Ferievikarer (altsA ikke fast personale) er selvfolgelig sendt
hjem, men vores fastansatte personale i SFO kan ikke
sendes hjem pA ferie fra den ene dag til den anden og
heller ikke sporadisk. Foreldrene har ikke veret serligt
samarbejdsvillige ift at melde korrekt - og ikke mindst til
tiden - om hvornAr og hvor lenge deres born skulle holde
ferie. SFO skrev ud til foreldrene i meget god tid og med
meget lang frist i forhold til at give besked om
sommerferien. Efter fristens udlsb mAtte vi pga lav svarrate
selv kontakte foreldre og hore om deres ferieplaner.
Tove meldte ud, at er dette en tendens, der fortsetter, sA

bar vi overveje kraftigt at holde lukket i 2-3 uger i
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sommerferien. Herefter blev det droftet, hvordan man kan
fd foraldrene til at svare os, nAr vi beder om information
om behov for SFO i sommerferien. Bestyrelsen drafter
problematikken pA mode 3 og vender tilbage til Tove.

Nyt SFO-team
Camilla Johansson ansat i stedet for Christina Vinstrand.
SFO'en har nu fAet et rigtig godt team, og der er super
stemning i teamet. Masser af spandende planer for Klub
Mini og Klub Maxi. Personalet har selv arbejdsweekend
neste weekend.

. Status pA antal al bsrn i SFO
76 barn i SFO
32 Klub i barn

o Evt.

5. Orientering fra
Meda rbejde rrep rasenta nt
(max 15 min.)

Lene Selling orienterer fra medarbejderne.
Kommet godt i gang efter ferien.
FAet gode skemaer b6de for elever og lerere.
Skal snart pA TR-uddannelse.
Afholder faglige klub-moder engang imellem.
Lererne onsker stadig mere og bedre dialog med bestyrelsen.

6. Evt resten af tiden (max
15 min.)
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Underskrift pt godkendelse af referat fra
bestyrelsesmode den 15. august 2O16:
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Skoleleder Tove

r Hansen Best,medl. Susanne Rasmussen

Hansen


