Referat fra bestyrelsesmøde
19. januar 2012
kl. 18:30 på lærerværelset.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Nyt fra formanden (BB)
3. Nyt fra ledelsen (OH)
4. Nyt fra TR (KN)
5. Nyt fra lærerrepræsentanten (AMH)
6. Økonomi (JM)
a. Forslag til udmøntning af sparekrav på kr. 100.000 i forbindelse med budget 2012
(bilag)
7. Forslag til klassedannelse/ timefordelingsplan for 2012-13 (bilag)
8. Pricipper for hytteture og lejrskoler.
9. Omkring Årsrapporten.
10. Mødekalender for kommende ½ år.
11. evt.

Referat

Referent: Heidi Sofie Hansen
Tilstede: Ole, Karin, Vibe, Lotte, Anne Marie, Bente, Jesper, Ulrik, Heidi
Afbud: Karl, Klaus,

1. Ekstra punkt 6.b: Decentral løn, 6.c: Skolekreds og 6.d: sponsorer.
2. E-box til lønsedler: arbejdet er i gang
3.
a. Godt i gang efter nytår.

b. uge 4: 9. kl. projektopgave, 8. kl. praktik, resten af skolen: temauge om gamle
håndværk.
c. Invitation for forældre til kommende vippe.
4. Intet
5.
a. Spændende emneuge forberedes
b. PC-problemer i dagligdagen er videresendt til Klaus.
6.
a. Ole har optimeret resurserne, men timefordelingsplanen, som for skolen ligger
over det vejledende timetal, ændres ikke, Londontur fra 6 til 5 dage. Forslagene er
diskuteret på pædagogisk rådsmødet og lærerværelset er indstillet på ændringerne.
b. Den forhandlede decentrale løns udmøntningsprocent har været for lav, så derfor
er ledelsen og TR ved at forhandle om den resterende del for 2011.
c. Heidi og Karin sender skolekredsopkrævninger ud pr. 31. jan til betaling medio
februar.
d. Ansvaret for Sponsoropgaverne har været fordelt på mange hænder i år.
Bestyrelsen forslår, at fundraisinggruppen overvejer at sammenlægge opgaverne
hos sig. Vibe kontakter udvalget.
7. Ole argumenterede for en gennemarbejdet timefordelingsplan for undervisningstimerne i
skoleåret 2012/2013. Dette er vedtaget.
8. Procedure for hytteture diskuteret. 6.-7. klasse tager på KBHtur i foråret 2012. 8.-9. klasse i
2013/2014 tager til London i 5 dage.
9. Arbejdet med tallene til årsrapporten uddelegeres. Karin og andre hjælper.
10. Møderne samt generalforsamlingen er sat ind i kalenderen.
11. Udviklingsprojekt på idéplan. Karin fortalte. Og næste skoleårs ferieplan følger BRKs.
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