Referat af bestyrelsesmøde 18.02.14

18.02.2014
Deltagere:

Vibe Pedersen (VP), Lotte Roch (LR), Mette Lund (ML), Bente Brunke (BB), Ulrik
Rosendal-Jensen (URJ), Morten Edlers (ME), Anne- Marie Hinge (AMH), Matilde Lissau

(ML).
Afbud:
Klaus Nielsen (KN), Salina Høegh-Hansen (SHH)
Uden afbud: Mikael Hesthaven.

1. Nyt fra formanden (BB)
Arbejdstilsynet har varslet, at de kommer inden for 4 måneder til det rutinemæssige
virksomhedsbesøg.
Årsrapporten er næsten færdig, og forventes sendt afsted d. 28. feb. 2014.
Der har for nogen forældre været problemer med at åbne vedhæftede filer fra skolen. Det
pointeres derfor, at alle filer der sendes til forældrene skal sendes i både PDF- og Word-format,
iflg. Kommunikationspolitikken.

2. Nyt fra ledelsen (ML)
a. Til næste møde ønskes flg. punkter på dagsordenen: valgfag (beslutningspunkt),
holddeling, jubilæum og underskrivning af referat fra bestyrelsesmøder.
b. Jan Christiansen vil hjælpe med sløjd på Davidskolen indtil sommerferien, da der er
mange elever på denne årgang. Undervisningen varetages som vanlig af sløjdlærer
Svend W. Pedersen.
c. Det gamle musiklokale er næsten blevet færdigt renoveret. Vi venter lige på en
regnskylle, så vi kan teste tagets tæthed.
d. Skolens leder og ansatte er påbegyndt et større arbejde med skolens profil, da vi gerne
vil styrke denne. De vil se på værdigrundlag, vision for skolen, mission (mål for skolen)
og en strategihandleplan.
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I denne forbindelse har lærerne ønsket fleksibelt skemalægning, dvs. at lærerne vil
kunne ”bytte” undervisning i nogen timer for dermed at bruge lærernes kompetencer
bedst.
e. Vi får en gratis energivurdering af skolen udført af firmaet AA, som vi kan bruge i vores
fremtidige vedligeholdelsesplaner.
f. Eleverne har udfyldt en UMV (UndervisningsMiljøVurdering), som er en lovpligtig
vurdering af uddannelsesstedet (skolen), og som bygger på elevernes vurdering af
undervisningsmiljøet. Dette skal vurderes minimum hvert 3. år. Resultaterne ser fine ud,
og de vil blive gennemgået på næste pædagogiske rådsmøde med de ansatte.
g. Indtil videre er der brugt 2.000 kr. af de 5.000 kr. i Ønskebrønden for 2013 (elevernes
andel af overskud fra skolens cykelløb) på de store elevers uderum, til foråret bliver der
yderlige arbejdet på uderummet og andre ting som eleverne har ønsket sig.
h. IT-indkøbet er afsluttet, og det leveres inden vinterferien. ME vil se nærmere på vores
internet-forbindelse, da han har erfaring med dette. Dette vil foregå i samarbejde med
Peter Sejersen og Klaus Nielsen.
i.

Skolen har 10 års jubilæum til august 2014. Det vil blive fejret i ugen op til
efterårsferien (uge 41).
Der skal laves en arbejdsgruppe; vi tænker til næste møde, hvem der kan være med. Det
ville være sjovt, at der kom nogle af de gamle, der har gode historier, og bidrog i
arbejdsgruppen.

j.

Der har været møde med PIF, som har fået grønt lys til at kunne grave ud til den nye
boldbane. De vil sørge for at der bliver laver nyt baderum, da det skal laves separat til
damer og herrer.
Der vil blive set på muligheden for et atletikstadion på den nedre boldbane i samarbejde
mellem PIF og skolen.
Der er nedsat 2 udvalg fra skolens side i forbindelse med ovenstående:
1. Byggeudvalg: Torben Strandberg, Jan Christiansen, Heidi Hermansen
2. Juridisk udvalg: Lisbeth Nygaard, Matilde Lissau, Bente Brunke

3. Nyt fra TR (KN)
Intet nyt

4. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH)
Intet nyt
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5. Økonomi (URJ)
Økonomien ser ud som forventet, så det ser godt ud.

6. Nyt fra forældregrupperne (VP)
Vi har banko den 26. marts kl. 19 i Pedersker Samlingshus til fordel for skolen. Hvis der er
nogen, der ligger inde med ubrugte ting, som de har lyst til at donerer, er de velkommen til at
aflevere dem i SFOen.

7. Evaluering af udsendelsen af referater til forældre, og beslutning om fremtidige
udsendelsesmåde (BB)
Vi har i de sidste 3 måneder udsendt bestyrelsesreferater til forældrene via Forældreintra, og har
nu foretaget en opgørelse, der viser, at der er 81 % af forældrene, der åbner referater fra
bestyrelsesmøderne. Ved denne opgørelse er der taget højde for, om eleven har samboende
forældre / fraskilte forældre, søskende m.v.
Vi har desuden modtaget flere mails fra forældre med positive tilkendegivelser om, at man
fortsat ønsker referaterne udsendt via Forældreintra.
Det besluttes på baggrund i ovenstående, at bestyrelsesreferater fortsat vil blive sendt ud via
Forældreintra.

8. Politik vedr. ligestillingstiltag (BB) samt godkendelse af denne (Bilag 1)
Skolens nye politik for ligestilling i bestyrelsen og i ledelsen blev godkendt. Den vil være at
finde på skolens hjemmeside under ”Politikker”.

9. Erhvervsprojekt (ML)
Der er opstartet et samarbejde mellem HTX / HHX og Sydbornholms Privatskole, hvor vores
elever kan lære noget om innovation, entreprenørskab, teknologi og design. Der er mulighed for
at søge penge til at udvikle dette samarbejde hos Young Enterprise, og dette arbejde er gået i
gang.

10. Forsikringer (BB)
Pr. 1. august 2014 er der nye regler for det gule sygesikringskort, og det blå sygesikringskort har
en del begrænsninger (ingen betalt hjemrejse, egenbetaling ved behandlling m.v.)
Derfor: Eleverne, der skal på Londonrejse, skal have egen privat rejseforsikring. Der sendes
yderligere information ud til de berørte elever og forældre.
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11a Sociale klausuler (ML)
Som alle andre virksomheder skal vi vise, at vi tager vores del af det sociale ansvar. Dette er
nærmere beskrevet i skolens sociale klausuler, som er revideret og godkendt.

11. Ny info-folder: Vurdering og beslutning om godkendelse (VP, ML)
Der arbejdes videre på folderen, som kommer til at indeholde forventninger og retningslinjer for
praktiske opgaver og sociale arrangementer.
12. Evt.

/Vibe Pedersen, Bente Brunke 18.02.14
_____________________
Bente Brunke

_____________________
Vibe Petersen

_____________________
Ulrik Rosendal-Jensen

_____________________
Lotte Roch

_____________________
Mette Lund

_____________________
Mikael Hesthaven

_____________________
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_____________________
Morten Edlers

_____________________
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____________________
Klaus Nielsen

_____________________
Matilde Lissau
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