Referat fra bestyrelsesmøde
d.12.06.2014
kl. 18:30 pa lærerværelset.
Deltagere: BB, ML, SLH, JM, VP, MSL, AMH
Afbud: URJ, Kaj og MH
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Underskrift af referat
3. Forslag om samarbejde mellem SP og Pedersker Svømmeklub (bilag 1 fra Pedersker
Svømmeklub). Repræsentanter fra Pedersker Svømmeklub vil deltage.
-

Der diskuteres forskellige måder hvorpå svømning kan tilbydes på skolen gennem
Pedersker Svømmeklub. Der er nogle områder og muligheder, som skal undersøges
nærmere. Forretningsudvalget mødes med repræsentanter fra svømmeklubben
d.19.06.2014 og fremlægger resultatet fra mødet for bestyrelsen.

4. Nyt fra formanden (BB)
-

Der informeres om decentral løn i skoleåret 2013/2014 og 2014/2015

5. Nyt fra ledelsen (ML)
-

Der er accepteret et tilbud på glas, som erstatning for glas der er gået i stykker som
følge af stormvejr og boldspil.

-

Der er kommet en henvendelse fra AFS vedrørende ønske om opslag på SP
hjemmeside. Bestyrelsen godkender dette og spørger ind til muligheden for at de
studerende kan lave et foredrag/oplæg på skolen.

-

Uddannelse af lærere - der er mulighed for at modtage praktikanter fra den Frie
Læreruddannelse i Ollerup samt mulighed for at sende lærere af sted på kursus i uge
14/15. ML deltager i et informationsmøde herom senere på året. Bestyrelsen støtter op
om ideen.

-

Ønske om økonomisk tilskud til huskunstner. Der bevilliges 4000 kr til huskunstner. BB
ser på den budgetmæssige del.

6. Nyt fra TR (KN)
i.a.
7. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH)
-

Der er travlt med eksamener.

-

Vippebørnene trives og 9.klasse klarer sig godt.

8. Økonomi (JM)
-

Der er god balance. Budgettet følges.

-

Der er det årlige faste bankmøde d.25.06.2014.

9. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
-

Der skal følges op på arbejdsweekend og loppemarked efter weekenden.

-

Arbejdsweekenderne skal føres ind i skolens håndbog fremover. I skoleåret 2014/2015
bliver datoerne d.04.-05.10.2014 og d.09.-10.05.2015

-

Planlægning af loppemarkedet har været vanskeligt og det har været svært at tiltrække
arbejdskraft. Der diskuteres, om det kunne planlægges anderledes næste gang.

-

Der er blevet indgraveret navne i pokalen fra cykelløbet. Der bliver sendt sponsorsedler
ud til næste skoleårs cykelløb inden sommerferien.

10. Skolekreds, gave og momskompensation: Information om de nye regler fra Skat. Forslag
vedr. gavegivere, skolekreds og skattefradrag (Bilag 3)
-

Kontingentet for skolekredsmedlemskab nedsættes til 25 kr. og så opfordres
skolemedlemmerne til i stedet at give en gave på minimum 200 kr. til skolen.
Gavebeløbet kan trækkes fra i skat, såfremt vi får 101 gavegivere inden oktober 2014.

11. Ønske om en årlig pulje til teaterforestillinger eller huskunstnerordningen (bilag 2)
-

Det tages op igen ved budgetplanlægningen til oktober.

12. Jubilæum
-

Det nærmer sig tiden for skolens jubilæum. Der arbejdes med forskellige ideer til
arrangementet. Der nedsættes arbejdsgrupper til at arbejde med de forskellige ideer.
Jubilæumsskrift: ML, BB
Billedkollage: JM, VP
Merchandise: MSL, SLH
Bespisning: MSL
Underholdning: lærerne

13. Hovedrengøring: Forslag om at flytte denne opgave over på de respektive klassers forældre
-

Det undersøges om der i stedet kan lægges ekstra rengøring ind, hvis det viser sig
nødvendigt.

14. Opdatering af hjemmeside. Nedsættelse af arbejdsgruppe.
-

Hjemmesiden er forældet. BB og VP vil arbejde på at opdatere hjemmesiden.

15. Evt.
a. Referat fra møde på Davidskolen (SLH)
Der refereres fra hovedpunkterne fra mødet.
b. Vedtægterne (SLH)
Der snakkes om forskellige strategier for skolen og aftales møder for bestyrelsen
den næste tid.
c. Opfølgning på holddeling (ML)
- Intet nyt. Følges op på næste møde.
d. Opfølgning på tilbud om IT-struktur (ML)
- Bestyrelsen giver forretningsudvalget beføjelse til at acceptere tilbud vedrørende
ADSL kobling forudsat godkendelse fra IT-gruppen (URJ og ME) samt økonomigruppen
(URJ, BB, ML og JM). Information vedrørende beslutning følger på næste møde.

Dato for næste møde: 21.08.2014 kl.18.30

