Referat af bestyrelsesmøde
d. 22.8. 2012
kl. 18:30 på lærerværelset.
Tilstede: Ole (OH), Klaus (KN), Karin (KTL), Peter (PS), Karl (KH), Vibe
(VP), Bente (BB), Mie (AMH), Birthe (BMG), Mikael (MH), Ulrik (URS) og
Mette (ML)
Fraværende: Lotte og Heidi

Dagsorden med referat:
1. Godkendelse af dagsordenen
Punkter under punkt 13 tilføjet,
Dagsorden godkendt.
2. Nyt fra formanden (BB)
Velkommen tilbage til Ulrik, tak til Mette for at være suppleant.
Marianne har haft en god start som ny sekretær.
Skolens tilsynsførende har gennemført tilsynsbesøg i 2012, men skolen afventer fortsat
den endelige rapport. Bestyrelsen drøftede situationen.
3. Nyt fra ledelsen (OH)
83 elever har haft en god skolestart og vi har sammen plantet nye træer, der blev
sponsoreret af Bjørns Planter. Der er 34 elever i SFOen og 1 i 4. klasses SFO-ordning og 5 i
klub-ordning.
Der er påbegyndt drøftelser mellem Bællacentret og skolen om en eventuelt fælles
varmeløsning i fremtiden.
Skolen har modtaget henvendelse fra en friskole i Åbybro om udlejning af skolens
gymnastiksal i en uge i maj 2013. Tidligere beslutning om udlejning vedrørte kun perioder
ved skoleferier. Bestyrelsen drøftede derfor punktet - og godkendte udlejningen. Fremover
overvejes eventuelt bytte af skolen som en mulighed.

Grundet reducering af lærerstab, mangler der nu en vikar til Vikarordningen. OH foreslog
intern vikardækning i første omgang. I perioder hvor der traditionelt er meget sygdom, vil
der blive rekrutteret vikardækning eksternt. Bestyrelsen godkendte forslaget.
Hele den pædagogiske stab har deltaget i Førstehjælps kursus sponsoreret af Trygfonden.
4. Nyt fra TR (KN)
Intet nyt.
5. Nyt fra lærerrepræsentanten (AMH)
Intet nyt.
6. Praktisk-musiske fag (OH)
Ole har henvendt sig til Undervisningsministeriet vedr. godkendelse af skolens slutmål for
faget KREA, der dækker fagene sløjd og håndarbejde. Skolen skal senest d. 1.12.2012 have
udarbejdet undervisningsplanerne for faget. Der er nedsat en arbejdsgruppe der afslutter
sig arbejde den 15.11.2012.
7. Lokalaftale for SFO - godkendelse af denne. Bilag 1. (BB)
Der er behov for lokalaftale for de ansatte der har delt tjeneste i SFOen. Forslag fremgår af
Bilag 1. Bestyrelsen godkendte forslaget.
8. Kopimaskine - ny leasingaftale? Bilag 2 (BB)
Skolens leasingaftale på kopimaskinen udløber til efteråret 2012. Bestyrelsen drøftede
forslag om ny aftale (Bilag 2) og bestyrelsen bemyndigede OH til at forvalte indgåelse af ny
aftale.
9. Godkendelse af Forretningsorden. Bilag 3 (BB)
Forretningsorden godkendt. Forretningsorden lægges på intra.
10. Sponsormøde (KH)
Der eksisterer en procedure om den årlige indsats vedrørende indgåelse af sponsoraftaler.
Sponsorgruppen beslutter procedure fremover og igangsætter indsats.
11. Økonomi (PS og URJ)
Bestyrelsen modtog mundtlig status. Økonomien er stabil.
12. Nyt fra arbejdsgrupperne. Bilag 4 (VP)
Der har været problemer med at få forældre nok til at udføre det nødvendige arbejde
forbundet med skolens aktiviteter, især den årlige hovedrengøring. Der er indkommet forslag
om at hver familie skal optjene krydser ved fælles arrangementer. Bestyrelsen er principielt

enig i forslaget og beder forældrearbejdsgruppen om et udkast til en ordning. I forhold til det
kommende Sponsorcykel udsendes der påmindelse om tilmelding af voksne og søskende på
ugeplanerne og der opsættes plakater om arrangementet. Lærerne tager det desuden op i
klasserne.
13.a. Cykelløb
Der er indkommet henvendelser fra et par forældre, hvis børn ikke ønsker at cykle. OH
fastlægger den pædagogiske linje, nemlig at børn der ikke ønsker at cykle kan gå eller løbe i
stedet, så længe eleverne er aktive. Det gøres klart på ugeplanen, at man kan vælge at gå eller
løbe i stedet, men at der er tale om et cykelløb.
13.b. Deltagelse i valgfag
Der er udarbejdet plan for deltagelse i valgfag svarende til 20 ud af 40 uger. Valgfag er
obligatorisk undervisning.
13.c. Manglende varmt vand i brusebadene
Der tændes først for det varme vand efter efterårsferien. Det er ikke obligatorisk at tage bad
efter idræt så længe vandet er koldt.
13.d. Fravær
Der er nogle børn der har et meget højt fravær, herunder grundet ferie udenfor skoleferien. I
det tilfælde hvor der er mange fraværsdage, tages det op under skole-hjem samtalerne.
14. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.
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