Ekstraordinært bestyrelsesmøde 13/8/18
Til stede: Per, Martin, Bo, Helle, Henrik, Jakob, Lone, Marianne

Viceskolelederstilling og byggeri:
Lone foreslår at omtænke viceskolelederstillingen fra ledelse + undervisning til en midlertidig stilling med fokus
på ledelse + byggeri – og at ansætte Bo Busk Madsen i stillingen.
For taler, at det vil give os mulighed for at realisere byggeplanerne, at Bo har energi ift. såvel byggeri som
pædagogisk ledelse. at der er (undskyld udtrykket, MR) momentum.
Imod taler, at viceskolelederstillingen er slået op som noget andet.
Men tiden skal viceskolelederstillingen igen være ½ undervisning + ½ ledelse.
I givet fald vil Bo skulle – hvilket han også kan, er der bred enighed om – sikre, at der er en lokal forankring i
fondsansøgninger mm. til byggeriet, at lærerne kommer til at bære med på indholdsdelen af byggeriet, at det
bliver skolen som helhed og ikke kun mursten, der er i fokus, og han vil skulle være med til at facilitere dette og
hint, inkl. være med til at løfte lærerne.
Lone sikrer i givet fald, at Bo (også) får opgaver, der bringer ham i (daglig) kontakt med både børn og voksne, fx
kontakt til ungevejledning, fagudvalg, hjemmeside, lærermøder mm.
Lone har to fokuspunkter: 1) At ændre at skolen er nr. 41 ud af 41 samt 2) at være med til at realisere skolens
visioner. En ansættelse af Bo i en kombineret viceskoleleder- og byggetovholderstilling vil understøtte dette.
Vikardækningen
Jørgens skema er planlagt, så han underviser ½ tid og skulle være vikar ½ tid; men nu er han deltidssygemeldt,
så han alene dækker sit faste skema.
En dag om ugen kan dækkes af Rasmus og Gry i fællesskab.
Planlagt fravær dækkes gerne af andre lærere.
Når pædagogerne skal være med i al undervisning, skal de have en lærerkontrakt, og det giver Lone mulighed for
at bruge pædagogerne som vikarer også.
Proces:
Alle melder tilbage til Per inden tirsdag kl. 12, om de bakker op om løsningen eller ej.
Hvis bestyrelsen bakker op, laver Lone og Bo en plan for offentliggørelsen, der implicerer at lukke
ansøgningsrunden til vicelederstillingen, at orientere og begrunde over for ansættelsesudvalget, skolens ansatte
samt forældre og elever. Evt. skal Per og ansættelsesudvalget / personalet mødes.
Bestyrelsens medlemmer opfordres til at skrive nogle af de overvejelser, der skal med, til Lone og Bo.
Bo vil kunne begynde senest 1. oktober, formodentlig tidligere.
Det er væsentligt at formidle, hvorfor vi vælger denne løsning (hvis vi gør det).
Lone anbefaler denne løsning.
Diverse:
Karsten Andreassen er blevet leder af Bakkelandets friskole.
Referent: Marianne

