Dagsorden til bestyrelsesmøde
d. 15. feb. 2012
kl. 19:30 på lærerværelset.
Afbud fra Heidi Sofie Hansen og Klaus Nielsen

Tilstede: Mette Lund, Peter Sejersen, Michael Hesthaven, Jesper
Marker, Karl Halbe, Vibe Petersen, Mie Hinge, Ulrik RosendahlJensen, Karin Topsø Larsen (referent), Ole Hald og Bente Brunke.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt, med tilføjelse af punkt under eventuelt vedr. varme i klasserne
2. Nyt fra formanden (BB)
Lønsedler via e-boks er kørt for første gang – helt uproblematisk
Nationalpolitisk debat vedrørende forslag om at støtte til elever med støttebehov under 12
timer skal bortfalde på friskoler er meget problematisk. Privatskoleforeningen og
Friskoleforeningen arbejder begge politisk på sagen.
Kaj har skaffet skærver til parkeringspladsen, som afhentes indenfor kort tid.
3. Nyt fra ledelsen (OH)
Fantastisk godt møde med vippeforældre d. 14.2.
Udtræk til mundtlige eksaminer er modtaget på kontoret. Den daglige ledelse planlægger
og koordinerer mundtlige eksaminer for alle skolerne på Bornholm.
Den 29.3. tager OH og Trine Beyer Holm til Snorrebakken til projekt ”De andre gør det”, der
handler om at udveksle gode erfaringer mellem skolerne om håndtering af forskellige
teenageproblematikker (alkoholpolitik, etc.)
Fagfordeling er under udarbejdelse.
Køkken på lærerværelset er færdigt og er blevet indviet.
Der er gennemført samtaledage trods snestorm
Ny skolepsykolog, Kit Andreasen, vil være på skolen tre fredage i de kommende uger.

4. Nyt fra TR (KN) - udgår

5. Nyt fra lærerrepræsentanten (AMH) – Der er intet nyt
6. Økonomi (JM)
Bestyrelsen modtog kort oprids af det foreløbige regnskab for 2011.
7. Uddelegering af de sidste punkter til årsrapporten (BB)
Arbejdet på årsrapporten skrider frem. Der er afholdt to fælles arbejdsdage på
årsrapporten og der indkaldes til endnu en arbejdssøndag blandt bestyrelsen. Årsrapporten
og arbejdet dermed evalueres på kommende bestyrelsesmøde d. 8.3. Der udarbejdes
årshjul med løbende procedure, så det afsluttende arbejde ikke er så omfangsrigt.
8. Konfirmering og referatføring af, at tidligere beslutning om alle dokumenter skal gemmes i
filformatet PDF på hjemmesiden / intra.
Det er hermed bekræftet at politik om at alle dokumenter der offentliggøres på hjemmeside og
intra skal være i PDF format fastholdes.

9. Udviklingsprojekt her og nu (KTL, OH)
Der arbejdes på et udviklingsprojekt baseret på en videreudvikling af skolens værdigrundlag, nemlig
differentieret undervisning, som i stigende grad også skal ske via digitale medier og læring. Der
arbejdes på at definere kernen i udviklingsprojektet og dets forskellige elementer, herunder
kompetenceudvikling og digitalisering som en del af læringen. Det overordnede mål og dets
forudsætninger skal være helt på plads, herunder budget for projektet. Udviklingsprojektet
igangsættes ikke før finansiering er 100 % på plads. KTL og OH arbejder videre i tæt dialog med
skolens pædagogiske personale.

10. Skoleavisen på Skoleporten. Diskussion og beslutning. (OH).
Bestyrelsen besluttede at Skoleavisen og videodagbog fra Englandstur og videoer bliver lagt på
Skoleporten. Kontoret tager kontakt til forældre vedr. tilladelse hertil i indeværende år og der
spørges om generel tilladelse næste skoleår.

11. Henvendelse (VP, KH)
a. Svar til Fundraising (bilag 1 og 2): Procedure for skolens sponsorater blev drøftet.
Sponsorlisten forelægges bestyrelsen én gang årligt efter sommerferien. Kontoret ønsker
overblik over det kommende års fundraising og andre aktiviteter ultimo april. Vibe og Karl
har ansvar for at oplyse om forældregruppernes arrangementer. Forslag om at sponsorer
er mere synlige på skolens hjemmeside.

b. Cykelløb (VP): Grundet fald i antallet af deltagere, har fundraising gruppen diskuteret
forskellige modeller for at øge deltagerantallet. Forskellige forslag blev diskuteret.
Fremover er lærerne med til at aktivere eleverne, hvor blandt andre idrætslæreren er

central. Derudover besluttes det at lægge cykelløbet en lørdag formiddag, der gøres til en
fælles aktivitets- og hyggedag hvor lærerne også deltager. I forbindelse med cykelløbet
holder skolen og SFO lukket fredagen før. Dato kommer snarest.

12. Henvendelse fra forældre:
a. Emneugens længde: bestyrelsen har modtaget henvendelse fra forældre om at forkorte de
to emneuger. Bestyrelsen har drøftet henvendelsen og overlader beslutningen til den
pædagogiske ledelse.

b.

Valgfag: Skolens ledelse har modtaget henvendelse vedrørende valgfag. Bestyrelsen

har drøftet henvendelsen og overlader beslutning til den pædagogiske ledelse.
13. Foreløbig evaluering af valgfaget "Blandet bolcher" (OH) – udsat til næste møde
14. Drøftelse af Læsebånd til næste skoleår (OH) – udsat til næste møde

15. Skolens lektiepolitik (bilag 3). Teksten til skolens lektiepolitik skal tilrettes gældende politik. OH
tager ansvar. Henvendelse vedr. e-læring på sne-fridage overlades til Pædagogisk Råd.

16. Evt. Varme i klasserne. OH drøfter med Kaj.

