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Referat bestyrelsesmøde den 9.3.2015

18.30 til 20.00 med ansatte, elev og leder

Mødet er i KLUB MAXI
Deltagere: Jacob Pfeffer (formand), Thomas Zacchi (næstformand), Jesper Hansen (bestyrelsesmedl.), Anders Borregaard (bestyrelsesmedl.), Anne-Marie
Jeppesen (bestyrelsesmedl.), Susanne Rasmussen (bestyrelsesmedl.), Tove Blume (skoleleder), Pia Ringo (viceskoleleder), Thomas B. Sørensen
(lærerrepræsentant), Winnie Hansen (skolesekretær).
Fraværende: Jacob Pfeffer, Thomas Zacchi, Thomas Sørensen og elevrådet.
Referent: Winnie Hansen (skolesekretær)

Møde 1: 18.30 til 20.00 med ansatte, elev og leder
Godkendelse af referat og dagsorden:
1. Orientering fra elevrådet (max 10 min.)

Mathilde eller Marie orienterer
Ingen orientering pga. fravær.

2. Orientering fra Formanden ( max 15 min.)

”Lærer for en dag”, orientering om dagen
Tove orienterede for Jacob om, at dagen på skolen var forløbet rigtig fint.

3. Orientering fra Skolelederen ( max 30 min.)

Læringsfestival, orientering
Personalet, der var afsted, havde en rigtig god dag. Det er luksus, at hele personalegruppen kan deltage i
sådan et arrangement.
Elevtallet, orientering.
Drøftet. Skolen har p.t. 216 elever. Der starter en ny pige i 7. kl. mandag.

4. Orientering fra SFO ( max 10 minutter)

5. Orientering fra Medarbejderrepræsentant
(max 15 min.)
6. Evt resten af tiden (max 15 min.)

Fravær, optælling og regnskab
En lærer har været fraværende i en periode pga. en planlagt operation, men er nu tilbage igen på fuld tid.
Med hensyn til økonomien får vikartilskuddet fra Fordelingssekretariatet det til at gå lige op.
Vi er lidt ramt af influenza p.t. i personalegruppen.
En anden lærer skal i nærmeste fremtid opereres.
Sidste nyt
Vi har nu meldt ud, hvem de 20 elever er, der skal deltage i Vilde Vulkaner.
Klub Maxi er blevet renoveret. Dejlige nye lokaler.
En medarbejder har haft orlov fra SFO’en.
Vi er opmærksom på muligheden for løntilskudsmedarbejder i SFO´en. Alternativt kan en tidsbegrænset
pæadgog-stilling på 20 timer komme på tale. Fordelen ved den løsning er at sikre kontinuitet i børnene
hverdag.
Thomas Sørensen orienterer
Repræsentanten var fraværende.
Vi er p.t. i gang med at renovere 2. og 3. klasses klasselokaler. Vi regner med, at lokalerne står færdige til 1.
maj, og dermed at lokalerne svarende til konceptet om ”Legelet Læring”.
Dermed er hele indskolingen klargjort til ”Legelet Læring”. Herefter forventes kun alm. Vedligehold af
klasselokalerne.

