Referat 31. maj 2017
Deltager: KA, Jens Bo, Per Mørk, Henrik Bornebusch, Helle Lundsgaard, Claes Drud.
Afbud fra: Jakob, Jesper, Bo Busk
Referent: Helle Lundsgaard

Punkt 1. Godkendelse af sidste mødes referat.
Punkt 2. Orientering
Sisse orienterede bestyrelsen omkring hendes opsigelse, som primært skyldes private logistiske
udfordringer. Sisse udtrykte også frustration over skolens kulturbærer mht. læring og fællesskab.
Diskussion om faglighed contra samvær, friskole contra privat skole. De to udelukker ikke hinanden,
men skulle gerne være en forudsætning for hele skolens kultur.

Punkt 3. Behandling
a. Viceskoleleder
1. Stillingsopslag herunder kompetenceprofil
Hvilke kompetencer skal profilen have: Kan samarbejde, være stabil og stå fast, have en klar
struktur samt klar til at slukke ildebrande. Har godt overblik. Skal undervise i dansk som
klasselærer, et hold i engelsk og tage lidt vikartimer fx 4 timer om ugen. Det vil lette meget, og
vice vil lærer organisationen bedre at kende.
2. Brug af Sisse som konsulent til fagligheden primært som læsekonsulent.
Ledelsen vil gerne bede bestyrelsen godkende brugen af Sisse som ekstern konsulent.
Bestyrelsen vil gerne bede om en plan over, hvad det drejer sig om både timer men også
indhold, samt hvad det koster?
KA udearbejder en plan og forelægger den for bestyrelsen snarest inden det besluttes.

b. Lejrskolestruktur
Efter drøftelse med lærerne ønskede ledelsen af høre bestyrelsens holdning til én stor fælles
lejrskole i efteråret 2018
Skoleåret 17/18 er der i strukturen lagt en stor fælles lejr ind. Det skulle ligge juni 2018 som del af
emneuge. Dette vil gerne rykkes til skoleåret 18/19 om efteråret.
1-2-3-4-5 klasse kommer på klasse lejer i 17/18 og ikke indskolingslejr.
1-5 klasse kommer kun på stor fælles lejr i 18/19.
1-8 klasse tilbydes storlejer og dette er ikke på bekostning af de øvrige planlagte ture.
6-7-8 og 9 kommer stadig på de planlagte lejerture i skoleåret 17/18.
Det anbefales at kontakte andre skoler eller FDF Sletten for at undersøge muligheder.
Medarbejderne skal også være arrangeret i ideen.

c. Skolebyggeri
Status på byggeri
Sofus Søby har fået en historie omkring byggeriet, og i næste uge får vi en færdig plantegning
som vi kan komme videre med

Punkt 4. Orientering
a. Nyt fra formand
Sisse stopper desværre og Claes Drud udtræder af bestyrelsen. Martin Larsen indtræder i
stedet, da han er valgt som suppleant for forældrekredsen.
Helle konstitueres som næstformand efter Claes.
Der udsendes brev fra bestyrelsen til forældrene i kommende 8. klasse, for at informere
om den uheldige situation. Derudover sendes der også brev til alle forældre omkring
Sisses opsigelse og det videre forløb med ansættes
Der er indbudt til translokation. Det besluttes at bestyrelsen (formand) i talen takker
forældrene, som nu slutter på skolen.
b. Nyt fra skolen
Der er optaget 2 nye elever 1 i 7. klasse og 1. i 5. klasse.
Der er kommet over 60 ansøgninger til de opstået stillinger. Der er kommet pt. 3
ansøgninger til viceskoleleder.
c. Nyt fra udvalgene
- Fundraising - afventer byggeriet
- Vedligeholdelsesudvalget - vi holder lidt igen, Claus bruger lidt penge på udearealer.
- Styregruppe – byggeri kommer til næste møde
- PR/Kommunikationsudvalget
Kommende personale bestyrelsesmøder er 5/10 2017 og 28/2 2018
- Økonomiudvalget – vi har ikke haft møde, men er obs. på økonomien pga. faldende
elevtal - pt. Elevtallet 227
- Ansættelsesudvalget er i fuld gang med at læse ansøgninger og har samtaler på
fredag til lærer og årsvikar samt 8/6 samtaler til SFO.
Punkt 5. Eventuelt
KA har skrevet ud til forældre i 5. klasse vedr. vikardækning. Der har været vikarer i blandt, vi ikke har været
helt heldige med.

