Referat fra bestyrelsesmøde
d. 8. 3. 2012
kl. 18:30 på lærerværelset
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Nyt fra formanden (BB)
a. Evaluering af Årsrapporten (LM deltager)
3. Nyt fra ledelsen (OH) Planlægningen af næste skoleår – en orientering (OH)
4. Nyt fra TR (KN)

5. Nyt fra lærerrepræsentanten (AMH)
6. Økonomi (JM, URJ)
7. SFO'en:
a. Særlige feriedage, timer m.v.
b. Kontrakt til Vippepersonale.
c. Støttetimer, nyansat midlertidigt. (BB)
8. Foreløbig evaluering af valgfaget "Blandende bolcher" (OH)
9. Drøftelse af Læsebånd til næste skoleår (OH)
10. Henvendelse fra nye forældre om indskrivning af elev i kommende 1.klasse. (OH)En drøftelse
ønskes, da indskrivningen antagelig vil medføre en kvotient på 23 i skoleåret 2013-14.
11. Fastsættelse af dato for årets cykelløb (OH)

12. evt.

Referat:
Referent: Heidi Sofie Hansen
Tilstede: Bente, Jesper, Ulrik, Karin Ole, Klaus, Vibe, Heidi, Lone Merio, Karl. Peter
Afbud: Mie, Lotte,
Ikke til stede: Mikael, Pernille,
Referat:

1. Nyt pkt. 10a: klassedannelse 5. kl.
2. Stort arbejde med årsrapporten, alle fra bestyrelsen har hjulpet med.
a) Lukket kontor med ro til arbejde med regnskabet er Lones timer, en eftermiddag om
måneden i to timer. Opfølgende møde om årsrapporten i maj.
3.
a) Den overordnede fagfordeling er på plads. På næste pædagogisk dag fyldes skolens
kalender med datoer.
b) Serviceassistent Hanne Joy har for meget arbejde andet steds for tiden, og stopper
derfor d. 30. juni 2012 og Servicechef Kaj har valgt at gå på efterløn pr. 30.6.2012.
Bestyrelsen forsøger stillingerne sammenlagt til en.
c) UVM har godkendt skolens hjemmeside som levende op til gældende standarter.
d) Projekt ”Alle de andre gør det”: Skolen deltager i projektet.
e) Jan Keller er ny i SFOen ansat som pæd. medhjælp.
4. Intet nyt er godt nyt
5. Afbud fra Mie
6. Jesper gennemgik kort det sidste nye. Årsregnskabet afsluttes medio april, derefter holdes
som vanligt det årlige bankmøde.
7. SFOen
a) Diskussion om ferie mm
b) Kontrakt er under udarbejdelse.
c) Jan Keller er ansat her.
8. De blandede bolcher er evalueret. Eleverne er begejstrede for det nye valgfag og nyder især
udendørsaktiviteter og de forskellige aktiviteter er udfordrende, nyttig viden – førstehjælp,
tid til fordybelse. Stop-motion-film på intra, der kommer mere.
9. Læsekonsulenten er ind over arbejdet videreudviklingen af læsebåndet. Det bliver
spændende at følge elevernes læseudvikling.
10. Klassedannelse
a) Punktet drøftet.
b) Punktet drøftet.
11. Vi cykler lørdag d. 1. september 2012 lukkedag på en hverdag udmeldes senere.
12. intet.
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