Referat fra bestyrelsesmøde
tirsdag d.16. juni 2015 kl. 18.30

Aakirkeby 16/6
Referat:
Tilstede: Vibe, Jesper, Christina, Mette, Laura, Gitte, Bente, Matilde, Heidi Hermansen som gæst til
punkt nr. 8.
Afbud: Klaus, Ulrik
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt – Dog afvikles pkt. 8 først, således at Heidi ikke skal vente.
Punkter til Evt: Momsrefusion
UU
2. Underskrifter på referat fra sidst.
Referaterne er underskrevet.
3. Information ved BB
Dispositionsbegrænsning – det grundtilskud vi som skole får, skal reguleres i forhold til
lønudgifterne på det offentlige og private niveau. Vi skal betale 1% af statstilskuddet
tilbage i år.
19. maj nye regler for SPSU (Specialstøtte). Vi er udfordrede på at kunne lægge budgettet,
vi må afvente.
Som det er nu får vi dækket udgifterne på støttebørn med 46%.

Christina Halberg er nyuddannet fysiklærer, og i den forbindelse overrakte bestyrelsen en
blomst og en erkendelighed samt et stort tak og tillykke 

Matilde har netop færdiggjort en lederuddannelse indenfor friskoleledelse – også hun har
modtaget blomster og gave og stor tak 
Begge har klaret sig super flot.
4. Nyt fra ledelsen (ML)
- Eksamensgennemsnittet for eleverne til eksamen, ser rigtig fint ud, det går som forventet.
- Der bliver nogle ekstra lærerudbetalinger i forbindelse med eksamener.
- Fagfordelingen for lærerne er ved at være på plads – arbejdstidsoversigterne er også ved
at være på plads.
Den store udfordring bliver at få skemaet lagt.
- Hele årets undervisning skal evalueres på en af de disponible dage, hvilket også er et krav
fra ministeriet. Bestyrelsen skal muligvis deltage i dette i en eller anden form til næste år.
-Vi skal have tænkt flere idrætstimer ind – Vi har kun 2 timer om ugen, det er for lidt.
-Der bliver afholdt bestyrelseskursus for nye bestyrelsesmedlemmer i den nærmeste
fremtid, bestyrelsen beslutter at sende dem afsted der har lyst.
5. Nyt fra TR (KN)
Intet nyt.

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH)
Intet nyt.

7. Økonomi (JM/ URJ)
Når vi lægger budget, er der jo altid lagt en ”buffer” ind, og det har vist sig at være heldigt,
da vi både har haft en vandskade, og dispositionsbegrænsning.
De andre år har vi haft en positiv udvikling i børnetallet, i år ser tallet ud til at være stabilt.
Som det ser ud pt. holder vi budgettet.
8. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
Loppemarkedet, stor succés – Når udgifterne er trukket fra, ser det ud til at være ca.
29.000 kr. i rent overskud.
Det har været en udfordring at samle frivillige hænder nok, til at få det afviklet på en måde
hvor ingen skal tage et alt for stort slæb. Dette affødte en snak i bestyrelsen om, hvordan vi
kan få aktiveret forældrene, og måske skal vi overveje at få lavet en
forventningsafstemning med de nye forældre om, hvilke opgaver, og hvor mange, det er
vigtigt at man deltager i. Punktet tages op på næste møde.

For at sikre at nye forældre bliver orienteret om de planlagte arrangementer, lægges der
en kopi af årsplan/kalenderen ind i papirerne der bliver udleveret til det orienterende
forældremøde i Vippen. Ligeledes skal forældre til nye børn også orienteres.

9. Anmodning om timer til SFO-Klub. Bilag rundsendt (BB)
Til næste år forsvinder Annikas støttetimer, da hun er ansat i en støttestilling der udløber.
Det betyder at skemaet ganske enkelt ikke kan hænge sammen. De støttetimer der
kommer til næste år, skal bruges til de enkelte børn og kan ikke gå ind i normeringen.

Der bedes om 6 timer om ugen i udgangspunkt.

I skemaet mangler der 3 timer, og dem vælger bestyrelsen at dække på følgende måde:
Beslutning:
Fra 2016 lukkes der en uge ekstra i skolesommerferien. Lukkeperioden bliver uge 29 – 3031.
Der kigges på vikarkontoen for SFO’en, hvor der formodes at være nogle penge.
Der må tales med svømmeklubben om at SFO’en ikke kan afse personale til at varetage
svømmeriet.
Ved 5. september kigges der på om der er mulighed for at finde yderligere penge, da
SFO’ens normering og timer fortsat kører på et absolut minimum.
Når man når til Vippeperioden, skal SFO’ens opnormeres tilsvarende til vippens
ekstratimer.
10. Tilbud på Linoliumsgulve (ML) Bilag kommer separat mandag
Matilde har modtaget to tilbud på et nyt linoliumsgulv.
Der er brugt 3200 på nye tæpper til de nye kontorer.
Bestyrelsen vælger at gå videre med tilbuddet fra Nexø Tæppe & Vinyl Aps –
Såfremt der er plads i det eksisterende vedligeholdelsesbudget. Hvis der ikke er luft, må
projektet udskydes.
Matilde har indhentet tilbud på projektorer – det ser rigtig fornuftigt ud. BC Data, kan
levere et godt tilbud. Der er på tidligere møde givet budget til at disse indkøbes. Der skal
laves et grid af metal til ophængning af projektoren – dette gør vi selv, enten via forældre,
eller produktionsskolen.

11. Evt.
Momsrefusion: Det kræver 100 gavegivere over 200 kr. at få momsrefusionen. Som regel
får vi en del gaver ind, i forbindelse med cykelløbet, men man er jo altid velkommen til at
prøve at finde gavegivere i sit bagland. Husk at man kan finde blanketten der skal bruges
inde på intranettet.

UU ( Ungdommens Uddannelsesvejledning) er nu kørt ned på et eksistensminimum i hele
landet, hvilket betyder at hvis en elev, bliver erklæret uddannelsesparat, er der ikke
længere nogen særskilt uddannelsesvejledning for deres vedkommende.
Det betyder at forældrene fremadrettet har det fulde ansvar for deres børns videre
uddannelse. Man kan som forældre altid henvende sig til UU i deres åbne vejledning, inde
på deres kontor på Campus Bornholm.

Christina Halberg er AKT-lærer for at styrke den forebyggende indsats. AKT står for Adfærd,
Kontakt og Trivsel.

Den vakante stilling som skolepsykolog er nu besat af Sigrid Frølund Carlsen.

Kaffe / te: LB

