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Referat til bestyrelsesmøde den 11.4.2016

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 (næstformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.), Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Anne-Marie
Jeppesen (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen (bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Malene Fogh Nielsen (lærerrepræsentant), Winnie Hansen
(skolesekretær), Simon Christiansen (elevrådsformand) og Caroline Philipsen (elevrådsnæstformand).

Fraværende: Elevrådet.

Referent: Winnie Hansen (skolesekretær)

Møde 1: 18.30 til 19.30 med ansatte, elev og leder
Godkendelse af referat og dagsorden:

Rettelse til referatet: Navne på personer skal slettes. Dagsorden godkendt.

1. Orientering fra elevrådet (max 10 min.)

Elevrådet v/Simon (formand) og Caroline (næstformand) orienterer.
Elevrådet ønsker flere traditioner.
Hønsenet/hegn på fodboldbane ønskes repareret.
Basket-net og plader som bestyrelsen har bevilliget indkøbes snarest muligt.

2. Orientering fra Formanden ( max 15 min.)

*Orientering om tvungen ændring af 6. Klasses lejrtur til Bornholm.
Datoen er ændret til den 25. april i stedet for den 06. juni.
*Ændring af procedure for fremtidige bestillinger af lejrskoleophold.
Ny procedure ift. bestillingen af en lejrtur. Ansvaret ligger fremover på kontoret.
Lærerne arrangerer selv turene.
* Skolens 5 års fødselsdag. Drøftelse.
Onsdag den 10.08.16.
Dagen skal markeres, men hvordan ? Vigtigt at byen bliver inddraget.
Bestyrelsen melder tilbage.
* Benyttelse af tennisklubben i Idestrup.
Der er risiko for at klubben lukker, hvis vi ikke benytter den i vores undervisning.
Lillian og Ida ønsker et godt samarbejde med skolen.
Tove har allerede talt med nogle lærere om det, og de er interesseret i at få tennis lagt ind i vores idrætsundervisning.
* Ugeplaner. Holder vi tiden i fht., at de skal være klar senest fredag eftermiddag?
Punktet udgik.

3. Orientering fra Skolelederen ( max 30 min.)

* Nyvalg af TR
Lene Selling er valgt blandt lærerne til at være TR. Lene skal på uddannelse. En uddannelse FSL finansierer.
Lærerne har møde i morgen i ”faglig klub”.
* Læringsfestivallen
Fantastisk god tur. Der var meget nyt i år at se på og lade sig friste af.
* Opstart på 0.0.
Super god dag. Det er et godt hold. Hører kun ros fra Lasse og Laila.
* Nyt klasseværelse til 7. klasse
Der bliver indflytning torsdag morgen. Alt det håndværksmæssige er afsluttet. Nu mangler der kun rengøring
og indretning. P.t. har de klasselokale i biologi.
* Orientering om kommende fagfordeling
Starter op på fagfordeling på lærermødet den 19.04.16. Der er tradition for en stille og rolig fagfordeling.
Plejer at være rigtig hyggelig. Kræver godkendt timefordelingsplan af bestyrelsen. Bestyrelsen vender tilbage
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til Tove om stillingtagen til timefordelingsplanen. Bestyrelsen anerkendte tidsfristen.
*Evt.
4. Orientering fra SFO ( max 10 minutter)

Tove orienterer om SFO
* Rigtig mange børn i SFO
Skolen tæller p.t. næsten 260 elever, hvilket også betyder, at der er rigtig mange børn i SFO´en nu.
P.t. er vi nødt til at have 2 personaler på om morgenen. Det er Nicklas, der er ekstra om morgenen i SFOen.
Indtil videre er der nok personale på om eftermiddagen.
* Vilde vulkaner – herunder ”en vennetjeneste”.
Kontaktet af Mosegården. De plejer at have 5 af deres børn med og 3 voksne. Men der er sket noget i år, så
de ikke blev tilmeldt. Iflg. aftale med Vilde Vulkaner har de fået lov til at ”hægte” sig på os. Vi har ikke noget
ansvar eller lign. Hvilket vi har fået på skrift.
* Legepladsen og bålhytten
Udvidet med nye tiltag. Eleverne er meget glade for legepladsen.
Nyt gyngestativ? Anders B. tager kontakt til forhandleren.
Bålhytten er fyldt op med nogle lægter og træstammer, som SFO´en gerne vil have fjernet. Tove sætter
serviceafdelingen på sagen.

5. Orientering fra Medarbejderrepræsentant
(max 15 min.)

Malene Fogh orienterer fra medarbejderne.
På læringsfestivalen kiggede vi på nyt testmateriale, som vi nu er i gang med at afprøve.
Har afholdt skolefest-møde i lærergruppen. Beder om bestyrelsens holdning til alkohol til skolefesten.

6. Evt resten af tiden (max 15 min.)

