Referat Bestyrelsesmøde 23-09-2015
Deltagere: Pia Berg, Helle Lundsgaard, Steffen Schmidt, Kirsten Post, Claes Drud og Karsten
Andreasen
Fraværende: Henrik Wenckell, Bo Busk, Per Mørk
Referent: Claes Drud

Pkt. 1:
Protokol fra seneste bestyrelsesmøde underskrevet af mødedeltagerne

Pkt. 2:
Pia Berg fremlagde punkter som afløser for Henrik Wenckell
Der er sendt planer vedr. Komarken og området bag skolen er sendt ind til kommunen, så nu
er der kun at vente på svar.
Helle Lundsgaard sagde, Kurt Lundsgaard gerne vil komme og slå grunden, så vi undgår
bjørneklo, og så området kan anvendes.

Pkt. 3:
Karsten orienterede om, det generelt går godt. Men der er nogle medarbejdere, der er under
rigtigt hårdt pres, og der kæmpes.
Årsplaner, forældremøder og opstart af nye klasser er en væsentlig årsag. De nye arbejdstider
er en anden årsag.
Karsten prøver at hjælpe med småting, og det hjælper dem, men det er ”kun” småting, han kan
byde ind med. Kristine og Karsten kæmper for at afhjælpe.
Karsten blander sig ikke i, hvordan de enkelte lærere arbejder. Han mener, det er bedst, de
arbejder på den måde, der er bedst for den enkelte.
Der var en drøftelse af vigtigheden af anerkendelse af lærernes store arbejdsindsats. Skolen
gør meget ud af det i forvejen, og ekstra anerkendelse i selv små doser kan rykke meget.
Vi skal undgå sygemeldinger med stress m.m.
En grund til det går godt alligevel er, at det lykkes med mange ting. Der har ikke været klager
fra forældre eller andre på forældremøder el.lign., og det er lærerne glade for, fordi det hårde
arbejde på den måde belønnes.
I 3. klasse var der god debat og stemning. Der blev uddelegeret opgaver i til gruppearbejde,
som skulle ses i forlængelse af den debat og frustration, der var op til sommerferien.
Forældrene i klassen har for nylig holdt fest uden børn, så det er positivt.
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I 1. klasse til forældremøde var der forslag til, hvordan vi kan opgradere legepladsen, og
hvordan vi kan få hjælp gennem Kold College til skolehaver.
Der er en elev, der er rejst fra skolen, hvor der var støttetimer. Støtten er væk nu, men der var
også støttetimer fra lærere, så vi kører med lidt overskud i tid i nu.
Vi har af forskellige årsager mistet 7 elever i efteråret. Der er 2 elever på prøve, men skolen
står ellers i venteposition for at få fyldt op. Vi kunne nå at gøre noget for elevtallet så kort tid
op til den 5. september.
Skoleudflugten netop afholdt. Stadig forholdsvis lille deltagelse fra de fleste klasser, men til
gengæld var der mange lærere, og det blev bemærket. Vi skal arbejde på at få større deltagelse
på skoleudflugten.

Pkt. 4:
Set i sammenligning med øvrige friskoler i Odense, ligger vi i den lave ende med skolepenge,
så der er plads til at lægge oveni til gavn for skolen.
Mht. SFO-takster fremgår der ikke noget af kommunens hjemmeside. Vi ved, de ligger fast,
men kommunen vil ikke offentliggøre det endnu.
Vi kan komme med budgetforslag, og det formuleres i budgettet, at vi afventer kommunens
takster.
Andelen af folkeskolernes SFO-børn er for nedadgående.
Det blev besluttet, at skolepenge fastsættes til kr. 1.124,00 og SFO-takster til kr. 1.768,00.

Nyt fra Økonomiudvalg
Karsten havde tilbud med på ventilation. Vedlægges referatet og tages med som punkt til
næste bestyrelsesmøde, fordi der mangler en del bestyrelsesmedlemmer.

Fundraising
Positive ting i gang, og arbejdes med to ting i øjeblikket.
Den ene er en ”Tarzan-bane” gennem Forstads-Puljen, og den anden er på smart-boards til de
resterende klasser gennem Albani Fonden.
Claes har for Fundraisingudvalget været til orienteringsmøde på Rådhuset om Forstadspuljen,
og det anbefales bl.a., at vi ikke søger alene men i samarbejde med en forening. Så står vi
meget bedre. BIF vil drøfte muligheden, og Knagegården har bekræftet, at de gerne vil være
medansøger. Vi skal også slå på Natur 2000 i ansøgningen.
Andre foreninger og institutioner kan også være muligheder, da der er en del, der anvender
området.
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Ansættelsesudvalg
Der blev spurgt ind til lærersituationen mht. orlov og vikarer. Iflg. Karsten er der styr på
aftalerne og ikke noget nyt.

Kommunikation og PR
Udarbejdede punkter til fælles formulering på forældremøderne.
Er ved at planlægge bestyrelses- og personalemøde.
Arbejder på indlæg om Ådalskolen til Friskolebogen. Vil tale med pensionistklubben og
forsøge at finde et 100 års jubilæumsblad. Steffen er tovholder.
Udkast sendes til bestyrelsen for gennemlæsning senest medio oktober.

Vedligeholdelsesudvalget
Arbejdsdag lørdag den 26. september.
Dagen genoplives i sin oprindelige form, og der er fin tilslutning.
En forældre har tilbudt sin assistance ifm. lydisolering i 4. klasse. Der måles op og anskaffes
plader, så opgaven kan sættes i gang. Dog skal der være styr på gamle fugtproblemer først.

Fundraising
Er gennemgået ovenfor.

Elevråd
Grundet for sen orientering har der endnu ikke været deltagelse på elevrådet fra bestyrelsen

Visionsudvalget
Været med til at udarbejde den fælles oplæsning til forældremøder.
Visionstræet skal uploades på hjemmesiden, men der skal visionen tilpasses Vison2020.
Arbejder på forslag til tiltag i forlængelse af Visionstræet i retning af Siencerum og IT
læringsmidler. Men da der søges midler til disse fra fonde, kan anbefalingen ændres.
Steffen har udarbejdet oplæg til ny vision til hjemmesiden. Kan findes på bestyrelsen
dokumentarkiv.

Evt.
Ingen punkter
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