Referat af bestyrelsesmødet d. 13. 9. 2012
18.30 på lærerværelset.
Tilstede: Peter, Karl, Klaus, Mie, Ole, Ulrik, Lotte, Bente og
Heidi
Afbud: Vibe, Karin, Mette, Birthe

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Nyt fra formanden (BB)
Herunder orientering om ansættelse af ny skoleleder.
3. Nyt fra ledelsen (OH)
Herunder brandinstruks
4. Nyt fra TR (KN)
5. Nyt fra lærerrepræsentanten (AMH)
6. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
7.a. Skrabekalender 2012. Der er oplæg om procedure for salg af kalendere 2012. Se Bilag 1
7.b. Opfølgning på drøftelse af forældrenes frivillige arbejde på skolen. Der er indkommet
forslag fra en forælder.
7. Bestyrelsens evaluering af sponsorcykelløb
8. Status vedr. sponsorer (KH)
Godkendelse af den reviderede sponsorprocedure. Der blev truffet principbeslutning i 2011 om,
at sponsoratåret skal følge skoleåret. Nu skal principbeslutningen fastsættes.
9. Økonomi (PS). Bilag 2.
10. Evt.
(Kage: Heidi)
Referat:
1. Godkendt.
2.
a. Stillingsannonce ang. ny skoleleder er afsendt. En dato for afskedsreception for Ole
og goddag til en ny skoleleder meldes ud i starten af oktober.
3.
a. Skolefodboldkamp spillet i Nexø, dog med nederlag men fairplaypræmie.
b. Brandøvelse vellykket. Dog skal der installeres klokker på 1. sal.

c. Nye læseplaner i krea med lån af lokaler i
Aakirkeby. Budgetlægges i december og på
hjemmesiden.
d. Elevtal 84 og 34 SFOer på indberetningstidspunkt.
e. Karin Larsen SB og Ole har været på kursus i den
digitale skole.
f. Censorfordeling skal overvejes, da vores skole
betaler en uforholdsvis høj andel af udgifterne til
censorer ved afgangsprøverne. Mere herom senere.
g. Solstrålehistorien: Maledag med Rytmehuset Villa
Bælla, børnene har hygget sig sammen og institutionerne vil gerne lave mere med os,
det samme vil Vores Børnehave.
h. Åbent hus planlægges.
i. Ny kopimaskine kommer på tirsdag d. 18. september.
j. Teateruge og prøve-projektopgave i næste uge (38) Fest fredag d. 21. september.
k. Fagfordelingen er ændret en smule og faldet rigtigt godt på plads.
4.
a. Travl som sædvanlig.
5.
a. Solstrålehistorie under Oles punkt.
6.
a. Arbejdsgruppens bilag: Punktet er diskuteret. Arbejdsgruppen skriver et følgebrev til
fordeling af kalenderne. Forslaget er 10 kalendere pr. barn, og man har mulighed for
at aflevere ikke solgte kalendere tilbage inden en nærmere bestemt dato. Mere om
det senere.
b. Hvis forældre vil bytte eller tage ugentlig rengøring for hinanden er der intet til
hinder for det.
7. En super lørdag, et godt arrangement. Diskussionen om en fri skoledag/SFO tages op på
mødet i oktober.
8.
a. Ole og Karl snakker med sekretær Marianne ang. korrespondance med sponsorer og
med pedel Jan omkring sponsortavlen i gården.
b. Procedure ang. sponsorer er gennemgået.
9. Økonomien ser fornuftig ud, et strukturelt overskud.
10.
a. Diskussion om bilstreamer-billede og brochureforside, indkommet forslag drøftet.
b. Der er ytret ønske om gardiner i 6. 7. Det bliver der sørget for. Madlavning er en del
af kreafaget, som er semesteropdelt, hvor billedkunst/håndarbejde mv ligger før jul,
hjemkundskab ligger efter jul.
Næste møde er 10. oktober 2012 kl. 18:30. Karl er kageansvarlig.
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