Bestyrelsesmøde onsdag d.
13. oktober 2010 kl. 19.00 –
22.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra ledelsen
4. Nyt fra TR
5. Nyt fra lærerrepræsentanten
6. Økonomi
7. Differentieret pris for sponsorer (BB på vegne af Fundraising, bilag 1)
8. Streamere / bluser (URJ)
9. Planlægning af London-turen for næste skoleår (OH / BB)
10.Kommunikationspolitik (OH)
11.Omsorgsplan (bilag følger fra OH)
12.Sukkerpolitik (BB på vegne af 5./6. klasse – bilag 2)
13.Klassedeling / dannelse (OH / BB)
14.Arbejdsdage – pris for udeblivelse?
15.Nyhedsbrev
16.Evt.
Tilstede: Bente, Jesper, Mette, Ole, Klaus, Christina, Karl, Mikael, Peter, Heidi
Afbud: Ulrik
Referent: Heidi Sofie Hansen
Referat:
1. godkendt
2. Vandafledningsafgift, støttekroner, fogedret,
3. Skolefoto 1. november. Ny til kommunikationsudvalg. Ole har runderet – god tur. Nyt
skema efter fratrædelse er lagt. Godt møde i vippeordningen, evt. anden startdato, den gamle
er lige før vinterferien. Gode elevsamtaledage. Telefonerne fungerer. God ny løsning i SFO.
Praktikant kommer i uge 44.

4. Man ønsker fra lærerkollegiet mulighed om at flytte ferien. Gammelt IT bliver ryddet væk
fra skolen. Anja Herde kommer og observerer undervisningen efter efterårsferien i
forbindelse med hendes masteruddannelse.
5. Intet nyt
6. Vippen skal betales for juli måned også, pris 1550,- pr måned for 2011. De fleste skyldnere
er efterhånden afklarede, nogen har indgået løbende afdragsordninger.
7. Der er vedtaget 3 forskelligt sponsorniveauer: Guld, Sølv, Bronze.
8. Kornelija bestiller flere t-shirts med nyt logo og streamere. T-shirt og streamer til vippebørn
1. skoledag. ”Støt vores sponsorer – de støtter os” på hjemmesiden og tavlen Peter.
hesthavens sponsorerer vippebørnenes t-shirts og streamer. Pris for øvrige t-shirt og streamer
vil komme på hjemmesiden med link til bestilling.
9. 8. og 9. skal af sted, stedet og pris kommer senere.
10.Kommunikationspolitik for brug af intra. Lotte, Klaus og Ole mødes torsdag 14.10 kl.
12:30, oplæg til næste møde.
11.Omsorgsplansoplæg fra Ole er vedtaget, lægges på intra. Trivselsplan ligeledes under
udarbejdelse – undervisningsmiljøplanen medtænkes. Standart spørgeskema til lærerne ved
Peter. Arbejdet færdiggøres inden årsrapporten (jan. Feb 2011)
12.Vi fastholder det vedtagne, se skolehåndbogen, kostpolitikken skal følges, chips, sodavand,
kakaomælk, mælkesnitter, kage og slik på almindelige skoledage bliver konfiskeret fra 1.
november. Sukker er ikke mad, og man kan ikke koncentrere sig på sukker. Kage: boller,
hjemmebag, frugt og grønt kan tages med til særligt dage, hører alle under ”kage”
13.Næste år: Ole tager overblik over indskrivningerne kommende år og klassedannelserne laves
de kommende måneder. Overbygning måske med 10. Christina tager forslagene med til
lærerkollegiet.
14.Stadig diskussion om udeblivelse fra arbejdsdage: Best. Udarbejder deltagerliste og starter
registreringen, så vi kan få et overblik over deltagelsen.
15.Udkommer nu.
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