Referat fra konstituerende
bestyrelsesmøde
torsdag d 31. maj 2018 kl. 18:30

Afbud Andreas, Ulrik, Christina
31.05.2018
1a: Bestyrelsen konstituerer sig selv fra 18:30
Formand: Bente Brunke
Næstformand: Laura Borne
Kasserer: Jesper Marker
Sekretær: Birthe/Mette. Birthe står for indkaldelser – Mette & Birthe skiftes til at lave referatet.

Økonomiudvalg: Ulrik Rosendahl-Jensen, Jesper, Bente, Laura
Byggeudvalg: Tovholder Andreas, - Jeannett, Michael
Forældrekontaktperson:
0.-1: Bjørgitte
2.-3: Andreas
4.-5.: Birte Kristoffersen
6.-7.: Jesper Marker
8.-9.: Mette

Samarbejdsudvalg m PIF: Bente, Mette, Jeannett
Shelterudvalg: Laura, Claus, Bjørgitte
Brandgennemgang: BB + BK

Det ordinære bestyrelsesmøde påbegyndes 18:45 hvor Suppleanter og
medarbejderepræsentanter også deltager.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
2. Referat Underskrives
3. Information ved BB

Underskrift af tavshedspligtserklæringerne.
4. Nyt fra ledelsen (JT)
Aftale om Salg af de instrumenter der er blevet indkøbt for meget til Svaneke Friskole.
Fin artikel i Bornholms Tidende om Friluftsfagsprøven.
Der er en forælder der har tilbudt at sy nye gardiner – der er indkøbt stof.
Pedelstillingen er slået op. Jan arbejder her indtil september. Der er 14 dage i sommerferien hvor han
er på arbejde uden der er elever – han har selv foreslået at han ville kunne male – det synes
bestyrelsen er en rigtig god idé og der bevilges penge til maling.
Der er også slået et par stillinger op i SFO.
Der spørges om mulighed for at leje busser til at sende elever til folkemødet. Debat om hvorvidt det er
hensigtsmæssigt at sende alle eleverne afsted. Der indhentes tibud.
Der overvejes at lave et fælles kursus med Østerlars Friskole, i de disponible dage i August – ”Low
Arausel” – Jeannett undersøger prisen nærmere og vender tilbage.

5. Nyt fra TR (KN)
Vi skal være opmærksomme på at der i forbindelse med afstemningen om OK18, stadig kan
risikere en lockout – Forældrene orienteres på Intra.
Der er afholdt ”Prøve-Prøve” i Friluftsfag. Der er blevet draget nogle gode erfaringer til
næste år. Der skal afsættes noget længere tid til det til næste år.

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (CH)
Udgår pga. afbud
7. Økonomi (JM/ URJ)
Der skal sendes et budget til skolelederen ☺
Der kommer besøg fra JyskeBank til det almindelige bankmøde før sommerferien. –Han
har lovet at han giver champagne, da skolen nu har en positiv egenkapital.
8. Nyansættelser (JT)
Vi har ansat 3 nye lærere.
Der er ansat 2 lærere i en 80 % stilling og en lærer i en stilling på ca. 55 % stilling.

9. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
Drøftelse omkring hvordan vi sikrer flere hænder til Loppemarkedet.
Skal vi overveje om lærerne skal frikøbes til Loppemarked, efter samme model som til
Cykelløbet.
Revideret folder til nye forældre laves – skal også udleveres til de forældre der starter
løbende.
10. Max. Antal støttebørn pr. Klasse (BB+LB)
Vi har et udgangspunkt der hedder 2 støttebørn pr. samlæste klasse og det er børn der skal
kunne rummes og trives. Der kan være elever der er indskrevet uden at være udredt, og
som senere får nogle udfordringer der resulterer i et støttebehov – dette betyder dog ikke
at der er nogen der bliver smidt ud.
Det understreges at elev nr. 23 skal være fuldstændig normalfungerende og på ingen måde
være støttekrævende.
Det skal fremgå på den nye hjemmeside.
11. Feriekalender (JT)
Der er kommet ny ferieplan fra Bornholms Regionskommune. Vi lægger os op ad den – det
betyder bl.a. at der er vinterferie i uge 10.
12. Skolehåndbog (JT)
Den bliver revideret snarest – og trykt i færre eksemplarer, så der er et til nye forældre.
Ellers ligger den tilgængelig elektronisk.
13. Kloak ( AL+ JT)
Der er indhentet et nyt tilbud på kloak – det nye tilbud er væsentligt billigere end det
tidligere. Der skal fortsat snakkes med forsikringen om selvrisikoen. Det bliver FUGATO der

laver skaderne på rørene der løber under huset. Der mangler at blive indhentet yderligere
et tilbud.
14. Istandsættelse (BB+AL)

15. Mobilisering af forældre - opfølgning fra sidst. (LB+BB)
Laura tjekker op – Får lister tilsendt fra Marianne.
Bruge forældrerådene i klasserne lidt mere aktivt.
16. Fleksibilitetsaftale til lærerne.
Økonomiudvalget laver et udkast og drøfter det med resten af

NY MØDDERÆKKE:
-

26/6 - 22/8 – 17/9 – 24/10 – 27/11 (Best+Økonomimøde kl. 18:00) – 3/1-19

Kaffe/the – Birthe (Andreas tog den jo sidst ;-))
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