Referat fra
bestyrelsesmøde
Onsdag d. 1. November 2017 kl. 18:30

Pedersker 1. november 2017
Tilstede: Niclas, Jesper, Vibe, Birthe, Kathrin, Mette, Mikael, Laura, Bente, Andreas, Christina, Ulrik
fra 19:30
Afbud: Klaus
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Referat Underskrives
3. Information ved BB

Nykreditlånet er indfriet.
Gavegivere på beløb på minimum 200 kr. er opført – vi ligger pt. På 53 og skal op på 100 for
at kunne få momskompensation og gavegiverne kan få fradrag fra deres gave. – så vi
mangler lidt, før vi er i mål.
Vi beslutter at vi fremadrettet holder VIP-sponsormøde i slutningen af september – således
at sponsorerne kan følge med i hvad deres sponsorat er blevet brugt til, og hvordan det går
på skolen.

4. Nyt fra ledelsen (NF)
PT har vi en potentiel længerevarende sygemelding hos klasselæreren i overbygningen –
han er i bedring og der er tæt dialog med ham.
Der er blevet indkøbt 17 nye bærbare computere
Vi planlægger et Åbent Hus arrangement i marts måned.

Vi må indtænke nye måder at gøre de kommende skolebørn mere klar til at begynde deres
skoleliv, nu hvor vippeordningen ikke længere eksisterer. Derfor arbejdes der på tæt
samarbejde med børnehaverne i nærområderne om et evt. ugentligt besøg i perioden fra
April til maj, således at de kan få et minimum af skoletræning.
Pt er der
18 elever i 0.-1
21 elever i 2.-3.
15 elever i 4.-5.
22 elever i 6.-7.
21 elever i 8.-9.
I alt 97 elever
Tanker om at man fremadrettet kan ændre på skolerejserne – Bliver til et punkt på næste
møde.
5. Nyt fra TR (KN)
Udgået pga. sygdom
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH)
Intet at bemærke
7. Økonomi (JM/ URJ)
Vi har nedsat kassekreditten – alt forløber planmæssigt. Det årlige bankmøde er afholdt.
8. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
Skrabekalenderne er sendt ud til samtlige elever – der er kommet 13 sponsorer.
Julefesten er under planlægning.
Snak om hvordan vi mobiliserer forældrekræfter til bl.a. Loppemarked etc.
Det er vigtigt at vi husker at anskueliggøre at vi har en forventning om at alle forældre
bidrager til de forskellige arrangementer der er på skolen, hvad enten det er Loppemarked,
Julefest, Arbejdsweekend, cykelløb, rengøring, etc. – også til de forældre hvor børnene
starter i de ældre klasser.
9. Tilskud Buskørsel (BB)
Bilag om nye tilskudsregler.
Vi bibeholder vores regel om at skolen dækker 50% af udgiften til elevernes buskort,
såfremt man bor minimum 5 km. Væk.
10. Timetal (NF)
Bilag udleveret i forhold til timetal omkring støttetimer.

Som besluttet på sidste møde vil der blive kørt noget holddeling i 6.-7. klasse i 7 uger.
Desuden vil der blive lavet noget Dansk som andetsprogsundervisning for de elever hvor
det giver mening.
Forløbet evalueres efterfølgende.
11. Antimobbestrategi (NF)
Forslag til Anti-mobbestrategi fremlagt til godkendelse. Bestyrelsen tiltræder dette med få
rettelser. Niclas fremlægger forslaget for personlegruppen og hvis ikke der er store
rettelser, er der er den godkendt. Bestyrelsen orienteres efterfølgende.
12. Henvendelse fra 3 forældre vedr. nedsættelse af skolepenge/SFO-betaling (NF)
Det er ikke tilrådeligt at nedsætte skolepengene af flere årsager:
-

Den almene pris for hvad det koster at have et barn i skole og SFO

-

Vi har fortsat gæld, så vi er sårbare hvis der ændres på tilskudsprocenterne fra staten

-

Vi er fortsat en af de billigste skoler

-

Der er fortsat behov for investeringer i både bygningsvedligehold og
undervisningsmateriler

-

Forældrearbejdsgruppen knokler for at rejse ca 100.000 kr om året

-

Prisen har været uændret siden 2011

-

Vi har en god søskenderabat.

13. Arbejdsmiljø – herunder rengøring (NF)
Der er blevet kigget på det fysiske arbejdsmiljø og der er iværksat et projekt i forhold til
indeklima. Der er gang i nogle målinger i de forskellige lokaler i forhold til CO2 - og der vil
blive indkøbt nogle planter der giver et bedre indeklima.
Der er blevet gjort hovedrent på både Mariannes kontor og på lærerværelset. Der skal også
gøres rent i skolekøkkenet etc. Det er ekstern rengøring der indkøbes til det af midler der
tidligere er afsat af bestyrelsen.
Der arbejdes løbende med arbejdsmiljø.
14. Rygning. Rygestop på skolen (NF)
Vi har diskuteret forslag til Alkohol- og rygepolitik fremsendt af en forælder.
Vi beslutter at der indføres totalt rygeforbud på skolen pr. 1/3 2018. Alle ansatte der ryger
bliver tilbudt et rygestopkursus. Det meldes ud at alle arrangementer hvor der er elever til
stede er røgfri. Vi sætter skilte op på skolen med teksten ”Røgfri skole – Vi tænker på
børnene”.

Vi har diskuteret om der var behov for at ændre den nuværende praksis i forhold til
alkohol, hvor der ikke må indtages alkohol i skoletiden, men serveres alkohol i mindre
mængder til arrangementer. Efter en længere debat har et flertal i bestyrelsen besluttet at
vi fortsætter den nuværende praksis.

15. Snerydning/Beredskab (NF)
Det er varslet at pedellen ændrer mødetid til klokken 7 fra 1. december, således at der er
mulighed for at der kan blive ryddet sne ind til skolen.
Snak om hvem der har noget kørende materiel som man kan kontakte for at få ryddet, hvis
der kommer meget sne.
Niclas arbejder på en løsning der er todelt, således at der kan ryddes sne i gården og på Ppladsen.
16. Pladsudfordringer (NF)
Dispensation til en ny pige i 6. klasse og en dispensation til en ny pige i 7. klasse.

17. Bygge-arbejdsdage 17/18 (NF)
Indearbejdsdag afholdes d. 25. november fra kl. 8:30 – 17:00
Almindelig arbejdsweekend 7.+8. april 2018

18. Betaling for SFO. Aftaler (NF)
Udgår – bliver orienteret senere

19. Diverse ansættelser og vederlag (NF)
Engangsvederlag til de ansatte drøftet. Bestyrelsen tiltræder at Niclas har en pulje på
32.400 kr. at bruge til det. Niclas laver forhandlingsgrundlaget færdigt og drøfter videre
med TR

20. Status fjernvarmetilslutning ( NF)
Kommer som orientering på mail

21. Kompetenceudvikling af personalet (NF)
Kommer som orientering på mail

22. Evt.

Kaffe/the – Mette

---------------------------------------------Bente Brunke

---------------------------------------------Jesper Marker

--------------------------------------------Mette Lund

--------------------------------------------Mikael Hesthaven

----------------------------------------------Laura Borne

-------------------------------------------------Vibe Petersen

------------------------------------------------------Ulrik Rosendal-Jensen

----------------------------------------------------Birthe Kristoffersen

--------------------------------------------Kathtrin Martiny

----------------------------------------------------Christina Hallberg

--------------------------------------------

------------------------------------------------------

Klaus Nielsen

Andreas Lindberg

--------------------------------------------Niclas Fick

