Ordinært bestyrelsesmøde Torsdag d. 6. august 2009 kl. 19.00

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

Godkendelse af dagsorden
Ansøgning om orlov i bestyrelsen
Nyt fra Bestyrelsesformanden a) mails
Nyt fra ledelsen
Nyt fra lærerrepræsentanten
Økonomi:
Balance
Lærerregisteret
PBS
Priser for leje af lokaler på gymnastiksal / skolen og for at have
annoncer på hjemmesiden (se bilag 1)
7. Ansøgninger til skolekredsen
8. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling: Hvem gør hvad?
9. Sekretæransøgning – ansættelsesudvalg. Datoer.
10. FSO fortsat, herunder SFO for 4. klasses elever
11. Tilkaldevikar: lærer og SFO
12. Spørgsmål til elevhåndbogen fra Ann Due:
 Hvem fra bestyrelsen er kontaktperson til hvilke klasser?
 Hvem deltager i morgensang: lærere og børn?
 Hvor lang responstid har lærerne til at svare på mails fra
forældre?
 Gårdvagtsordning
 Hvad med de lærere som ikke ønsker at få taget billede?
 Diverse politikker: Alkohol, moppe, sorg / krise, kost?
13. UU-vejleder for 09/10. Hvem skal være det?
14. Sponsormøde
15. Udmeldinger fra skolen – varslingstid ? Hvad er rimeligt?
16. Skolens forsikringer (bør gennem med assurandør x årligt)
17. Evt.

Referat torsdag 27. august 2009
Tilstede: Mikael, Bente, Klaus, Mette, Heidi. Kl. 20:00 : Maria Sita
Afbud: Hans Otto, Jesper
Orlov: Peter
1. Godkendt
2. Peter Sejersen godkendt orlov frem til 30.9.09
3. Regnskab og svar er sendt af sted til UVM, svar tilbage 10.8.09.
HK-sag færdig.
Ansættelsespapirer, cver mm bliver låst inde.
En ny elev i 7. klasse.

Revisoren har orienteret om en ny ændring af ”Bekendgørelse af love om frie skoler og
private grundskoler”, alle årsplaner, evalueringer og resultater SKAL på hjemmesiden.
Bestyrelsen har bedt KN om at være midlertidig souschef, så der er nogen forældrene,
personalet og sekretæren kan henvende sig til. Skoleleder skal senere på året udpege den
permanente souschef, men kan først gøre det når han kender personalet. Bente mailer til
skoleleder.
4. Intet.
5. Dagsordnen her har Heidi ikke sendt ud til personalet, det er en fejl.
Der er stadig mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder for personalet, hvis de har noget
at tilføje til et bestemt punkt.
Meld tilbage om deltagelse til formanden dagen før mødet.
6. Vi har været til revisormøde, budgettet er indsendt til UVM.
Birthe Gregersen er ansat midlertidigt pr. 1.6.09 som timelønnet ang. refusioner og
skyldige skolepenge.
Jyske Bank vil gerne have vores bygninger vurderet. Er arrangeret.
CS følger op på indberetninger til Lærerregistret i finansministeriet, melder tilbage til
Bente.
Der arbejdes stadig på at få PBS systemet op at kører i efteråret. Vi ser på næste møde,
hvem der har tid til at taste oplysninger ind.
Lokaleleje vedtaget:
 150,- i timen incl. moms for leje af gymnastiksalen og andre faglokaler (undtaget
skolekøkken) for sport- og skolelignende aktiviteter eller ved længerevarende
kursusudbud.
 For leje af skolekøkken 150,- i timen incl. moms + rengøring.
 Ved leje af klasselokaler til f.eks. fester, foredrag mm. efter aftale med
bestyrelsen.
 For overnatning 20,- pr. person incl. bad.
 Hvis gymnastiksal lejes ud til et kommercielt aftenarrangement er lejen 320,- i
timen incl. moms.
Ansøgning om lokalet sendes til bestyrelsesformanden. Prisen er incl. moms
Der skal laves nogen retningslinjer for leje og overnatning. Denne mappe sættes på
kontoret.
Der kan indhentes penge fra regionskommunen for varme, vand og rengøring efter at
PIF har brugt salen.
For at have en fast annonce på hjemmesiden, skal man være sponsor for kr. 2500,- om
året.
Hvis man vil have en annonce på hjemmesiden koster dette 250,- pr måned.
5 personer er godkendt til skolekredsen.
7. Generalforsamlingen afholdes i gymnastiksalen. Opgaver uddeligeret.

8. Ansættelsesudvalg: tillidsrepræsentant, skoleleder, 1-2 bestyrelsesmedlemmer, revisor.
Der er kommet flere ansøgninger til stillingen som skolesek. Der afholdes samtaler
snarest.
9. 4. klasses elever kan gå i SFO for 1000,- pr. måned. Der kan ikke søges om friplads for
4. klasses elever.
SFO-ferien er næste år og fremefter 28, 29 og 30.
10. Heidi snakker med C. om at lave et fedt vikaropslag til seminariet.
11. Mikael: 1.-3., Heidi 6.-7. kl., Bente 8. kl. Jesper 4.-5. kl.
BH.KL til 5. klasse har morgensang dagligt, 6.-8. har kun 1 ugentlig dag.
De lærere der har morgentimer følger eleverne til morgensang.
Responstid for mails til ansatte er 3 hverdage.
Gårdvagtsordningen: KN mailer til AD.
Politiker: AD henvender sig til kulturgruppen.
12. UU vejleder KN.
13. Sponsormøde aftales til næste best.møde.
14. Udmeldelsesfrist for elever fra skole og / eller SFO er 2 mdr. fra den første i mdr.
15. Forsikringer vurderet i foråret 2009. Næste møde med assurandør skal være foråret
2010.
16. Mikael og KN byder velkommen første skoledag.
Næste Bestyrelsesmøde onsdag d. 19. august 2009 kl. 19:00 på lærerværelset.

