Referat fra bestyrelsesmøde
torsdag d. 20. januar 2022
kl. 18.30–21.00
20. januar 2022
Deltagere
Forældrerepræsentanter:
Maria Arvidsson (formand, sk)

Finni Green (suppl., sk)

Lea Munch Marcher (næstformand, fk)

Frederik Tolstrup (suppl., fk)

Mie Petersen (kasserer, fk)

Heidi Eisner (suppl., fk)

Bjørgitte Vivelund Kofoed (sekretær, sk)
Kathrin Martiny (fk)
Katja Tolstrup (sk)
Lene Thorsen (fk)
Medarbejderrepræsentant:
Klaus Nielsen
Ledelsesrepræsentant:
Jeannett Tankred
Afbud: Bjørgitte
Dagsorden
Pkt. Tid Emne

Referat

Til orientering (O), drøftelse (D) eller beslutning (B)
1

18.30

Godkendelse af dagsorden (B)

Pkt. 11 udsættes og et nyt pkt. indsættes: PIF-skole
samarbejde

2

18.35

Info fra ledelsen (O)
- formanden
- skolelederen

Formand:
- Vi har fået ny sponsor, Sport24.
- Møde med Lillian Rasch Madsen fra kommunen for at se
på den gamle børnehave. Drøftelse af bygningen og dens
fremtid.
Skoleleder:
- Elevtallet er 86 lige p.t.
- Arbejde med styrkebaseret pædagogik. Er begyndt at
arbejde med hjernesmart som ligger i slipstrømmen af
styrkebaseret pædagogik. Lærerne har fået tilbudt at tage på
kursus. Skolepsykologen holder et oplæg for lærerne om
emnet.
- PPR har spurgt om SP vil være prøveskole for deres
psykologer, der skal afprøve en ny testform.
- Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst snarest. WORKS
er en portal der har alt opdateret bl.a. på datablade. Udbyder
også relevante kurser til AMR og leder. Jeannett tilmelder
skolen WORKS.
- Jeannett har tilmeldt sig et arbejdsmiljøkursus.
- Jeannett er inviteret til at deltage i TV2/Bornholms 360

live. For at tale om trivsel på skoler.
- Skolerejse. Klassen kan ikke komme til London pga.
corona-restriktioner. Turen går i stedet til Århus. De tager
afsted i uge 10. Eleverne er meget glade for beslutningen.
3

Info fra medarbejderrepræsentanten (O)

Intet nyt.

4

Info fra arbejdsgrupperne (O)
-økonomi
-bygning/vedligehold
-markedsføring etc.
-fundraising

Økonomi:
- Vi skal til at lave årsregnskab.
- Budgettet holder indtil videre.
Bygning/vedligehold:
- Der indhentes tilbud på ny hoveddør, ventilationsanlæg og
centrale ventilationsanlæg.
- Der er møde med Kim Riis fra Axel Sørensen om
røgalarmsystemer på skolen i næste uge.
Markedsføring etc.:
Der er blevet sendt en artikel til TV2 Bornholm og til
Bornholms Tidende, hvor vi sætter fokus på skolens meget
høje karaktergennemsnit i skoleåret 2020-2021.
Frederik og Heidi arrangerer et åbent hus for de nye elever
og deres forældre i maj.
Gruppen laver en velkomstfolder til skolens nye forældre,
med vigtig info, f.eks. om arrangementer.
Fundraising:
- Intet nyt.

5

19.25

Forældrebetaling 2022/23 (D/B)

Vi beslutter, at skolepengene skal hæves med 2 % med
virkning fra den 1. august 2022.
Det er en drøftelse der tages i bestyrelsen hvert år i januar.

6

19.35

Budget 2022 (B)

Budget 2022 godkendt.

7

19.50

Indefrosne feriepenge (D/B)

Vi beslutter ikke at indbetale de sidste indefrosne
feriepenge. Vi tager punktet op igen i starten af det nye
skoleår.

8

20.00

Finansiel strategi v/Mie (D/B)

Vi godkender den finansielle strategi.

9

20.10

Suppleanternes rolle v/Frederik (D/B)

Suppleanter har ikke stemmeret. Suppleanterne underskriver
ikke referater. Forretningsordenen er ved at blive revideret,
hvor vi mere tydeligt vil beskrive suppleanternes rolle.

10

20.20

Fripladsfordeling v/Jeannett (D/B)

Vi beslutter at følge fordelingssekretariatets fordeling af
midlerne.

Referat/Dagsorden (D/B)

Udsættes til næste møde, hvor Bjørgitte, bestyrelsens
referent er med.

11

NY
11

20.30

PIF-skole samarbejde

Udsættes.

12

20.40

Evt.

Forårets arbejdsweekend ligger 30. april og 1. maj.
Skoleplaner m.v. i forhold til lærernes nye OK skal ligge
klar inden den 1 august. Blot en reminder.
Kan eleverne få deres eget skab?

P-pladsen. Kan der gøres noget ved den.
13

20.45

Personalesag (O)

Lukket punkt.

14

20.55

Underskrivning af referat

Udsættes.

