Referat fra
bestyrelsesmøde
onsdag d. 4. marts 2020
kl. 18.30
Afbud:

04.03.20
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat underskrives
3. Info fra forretningsudvalget (MA)
Arbejdet med årsrapporten skrider fremad.
Der er søgt penge fra Wonderpuljen. Der kommer svar i april.
Der er kommet nyt gulv op i SFO´en, og det nye køkken venter på at blive sat op.
Der er kommet et forslag om at flytte cykelløbet fra september til juni. Bestyrelsen beslutter at
beholde cykelløbet i september.

4. Info fra ledelsen (JT)
Der er indkaldt til MUS af medarbejderne
Flagdage: Der skal flages på udvalgte dage som konfirmationer, skolens arrangementer m.v.
Der har været to børn på prøve i 0. klasse.
Der er otte børn indskrevet til den kommende 0. klasse.
5. Info fra medarbejderrepræsentanten (KN)
Lærerne synes, at arbejdet med Årsrapport i år er foregået med større ro end det plejer. Der er stor
ros fra dem.
Egenbetalingen til Londonturen har været den samme i mange år, og der er et ønske om, at denne
forøges. Bestyrelsen tager dette op på næste bestyrelsesmøde.
6. Tilbud værdi- og brandingproces

Der har været møde med Søren Femmer Jensen ang. det videre forløb med skolens branding. Han
har sendt et tilbud på en værdi- og brandingproces. Vi går videre med processen, men der er nogle
ting der skal undersøges før der kan tages en endelig beslutning.
7. Obligatoriske valgfag
Madkundskab bliver obligatorisk valgfag.
Bestyrelsen beslutter, at de timer der p.t. bliver brugt til lektiecafé, som kun benyttes af et fåtal
elever, i stedet bliver brugt på valgfag/kreafag.
8. Sygepolitik
Der er udarbejdet et udkast til en syge- og fraværspolitik. Der skal laves nogle tilføjelser, før den
kan blive endelig godkendt.
9. Voldspolitik/konflikthåndtering
Der er udarbejdet et udkast til en voldspolitik/konflikthåndtering. Der skal laves nogle tilføjelser, før
den kan blive endelig godkendt.
10. Ferielov og økonomisk betydning
Der skal under undersøges nærmere, hvilke økonomiske konsekvenser den nye ferielov får.
11. Ansættelsessamtale ny lærer
Der er ansættelsessamtaler i uge 12-13. Bjørgitte sidder med til samtalerne som repræsentant for
bestyrelsen.
12. Pavilloner PIF
Vi skal finde ud af, hvad vi skal bruge PIF pavillonerne til.

13. Evt.

Kaffe/Te: Mette

---------------------------------------------Maria Arvidsson

---------------------------------------------Jesper Marker

----------------------------------------------Bjørgitte Vivelund Kofoed

-------------------------------------------------Birthe Kristoffersen

--------------------------------------------Mette Lund

--------------------------------------------Kathrin Martiny

--------------------------------------------Lea Munch Marcher

-------------------------------------------Klaus Nielsen

------------------------------------------------------Mikael Hesthaven

----------------------------------------------------Jeannett Tankred

----------------------------------------------------Lene Thorsen

