Bestyrelsesmøde Onsdag d. 2. september 2009 kl. 19.00

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Velkommen til de nye i bestyrelsen
Nyt fra Bestyrelsesformanden
Nyt fra ledelsen
Nyt fra lærerrepræsentanten
Tilmeldinger til skolekredsen
Ny skolesekretær
Økonomi:
Balance
SFO – budget
9. Morgensang / samling & skolebus
10. Manglende aflevering af skolebøger fra sidste skoleår
11. Erhvervspraktik og skolerejse i 8. klasse
12. Revisor
13. Køleskabe til klasser
14. Diverse breve (bilag 1)
15. Beløbsgrænser for udlæg
16. Møder resten af året.
17. Evt.
Tilstede: Ulrik, Mette, Thierry, Klaus, Karl, Bente, Jesper, Heidi.
Fraværende: Mikael, Jeppe. Orlov: Peter
Referant: Heidi
Referat:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Godkendt og tillagt pkt. 15 og 16.
Diverse cirkulærer udleveret til de nye tilstedeværende.
Bente informerede om de nyeste ting.
Thierry har følt sig godt modtaget. Vigtigt at de personer der har været inde i
kontorarbejdet udfærdiger en liste over deres arbejdsopgaver, som de kan sætte den nye
sekretær ind i den administrative byrde. Vores billede ud af til skal være bedre og
hurtigere – nu. Godt med et arrangement til jul. Krølle Bølle årsprojekt med en evt.
musical. Krølle Bølles ”far” er involveret. Bestyrelsen opfordrer forældre, personale og
lokalsamfundet til at samle på ”den gode historie” omkring skolen. Thierry skænker et
bordtennisbord til skolen, Ulrik skænker bat, og Heidi bordtennisbolde.
Caroline har været så sød at sætte et opslag om vikar på seminariet, Klaus har lagt det på
skolekom. Skolefoto: Karl indhenter priser fra forskellige. En skoleklasse fra Jylland
ville gerne overnatte her i uge 20 2010, Klaus sender prisliste og mail. Årsplanernes
deadline rykkes til mandag d. 7. 9.09
Nye godkendt.
Referencer indhentes, kontrakt skrives.
Balancen er gennemsnakket. Vikarrefusioner mm. omtalt. SFO budget omtalt. SFO
ferieåbning diskuteret.

9. Personalet vender tilbage. Ringning ud og ind tages op i
elevrådet.
10. Mette og Bente tager sig af ikke afleverede bøger. Klaus
formulerer brev til alle, der er gået ud. Thierry formulerer
procedure fremover.
11. Klaus er i gang med UU. Vi arbejder videre med skolerejse i
8. Klasse til København.
12. Revisorregning gennemgået.
13. Vi arbejder på at finde et køleskab, Thierry og Heidi.
14. Bente svarer på brev fra Bællacentret.
15. Hvis personalet skal købe noget, skal vedkommende aftale købet med kontoret, lægge
ud, og får udlægget i hånden, når vedkommende kommer med underskrevet bon. Under
1000 kr. i hånden, over 1000 kr. overføres til personens konto.
16. Møder resten af året:
guf
16. 9.09 kl. 18:00
Heidi
1. 10.09 kl. 18:00
19.10.09 kl. 18:00
Mette
12.11.09 kl. 18:00
9.12.09 kl. 18:00

_____________________________________
Bente Brunke
_____________________________________
Peter Sejersen
_____________________________________
Jesper Marker
_____________________________________
Ulrik Rosendal-Jensen
_____________________________________
Mette Lund
_____________________________________
Mikael Hesthaven
_____________________________________
Heidi Hansen
_____________________________________
Karl Halbe
_____________________________________
Thierry Bozard
___________________________________
Jeppe Pedersen

____________________________________
Klaus Nielse

Fra: Kurt Pedersen [mailto:kp@drnb.dk]
Sendt: 24. august 2009 10:06
Til: Kurt Pedersen
Emne: Psykisk sårbare medarbejdere

Hej netværk
Den 6 oktober planlægger vi et netværksmøde om psykisk sårbare medarbejdere, et spændende møde
med super oplægsholdere fra psykiatrifonden og Center for aktiv beskæftigelses indsats. I den forbindelse
mangler vi en Bornholmsk virksomhed som kunne fortælle om deres erfaringer med at fastholde psykiske
sårbare. Oplægget kunne omhandle hvilke refleksioner og eventuelle konkrete handlinger det har givet
anledning til. Så hvis du har nogle erfaringer du vil dele med netværket så send mig en mail.

Med venlig hilsen

Det Regionale Netværk Bornholm
Inspirator Kurt Pedersen
Postbox 14
3700 Rønne
Tlf.: 29 37 23 20
Mail.: kp@drnb.dk

