Bestyrelsesmøde mandag d. 30. oktober 2017 kl. 18.30-21.30 på lærerværelset
Forplejning: Erla
Referent: Esben
Deltagere: Erla, Malene, Esben, Jens C, Lars, Jens F, Thomas, Kristian
Afbud: Britt, Claudi
Dagsorden
35. Siden sidst:
• Nyt om elever og ansatte,
• 231 elever ved skolestart, samt ”2 på vej”.
• Udvekslingsbesøg fra Letland og Litauen
• 2. møde mellem 60 unge. 16 organisationer i lokalområdet har været
involveret i de internationale besøg. Der søges Nordplus igen (på Island).
• Fokus på sprogundervisningen
• Sproglærerne diskuterer og ideeudvikler med eksterne input. Der orienteres
om punktet til næste bestyrelsesmøde.
• Ny hjemmeside og nyt tlf.system
• Der er installeret nyt tlf system.
• Der er bestilt et oplæg på en ny hjemmeside.
• Øvrigt
• Der har været besøg af cubanske kunstnere, som bl.a. har lavet ”Frøen” ved
foden af røret. Cubanerne inviteres igen til april.
• Åben skole d. 2.nov. Ansatte og enkelte bestyrelsesmedlemmer viser rundt.
Der evalueres på næste bestyrelsesmøde, særligt med henblik på, hvor
mange ”nye potentielle elever” som deltager.
• Der startes op med svømmeundervisning i 4.kl.
• Poul (forælder i 5 kl.) har doneret flotte nye borde og stole til fællesrummet i
mellemtrinnet.
• Nyt fra bestyrelsen
36. Kort status på balance pr. 30.09.
• TV gennemgik økonomisk status, som ligger meget tæt på budget.
Årsresultatet forventes at ende lidt under budgettet, som følge af nogle
ikke budgetterede investeringer, samt ekstraordinære lønomkostninger.
37. Opfølgning på skolens priser på musikskoleundervisning
• Der opleves faldende interesse for band/samspil i mellemtrin og
overbygning. Konkurrerende musiktilbud tilbyder gratis band for elever,
som går til soloundervisning. Bestyrelsen beslutter, at ”band” gøres gratis
for de elever, der får soloundervisning. Målet er at styrke samspils- og
bandkulturen. Pris 40.000 kr om året.
• Der sættes øget fokus på kommunikation omkring skolens musiktilbud og
aktiviteter.
38. Tanker fra Forældreråd om mulige tiltag i kommende skoleår
• Rådet diskuterer musikskole, folkehøjskole (3 møder planlagt til vinter),
svømning, kostpolitik, juniorklub. Rådet er således delt op i mindre
arbejdsgrupper, som arbejder med de forskellige emner.
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39. Tilbagemeldinger fra klasseforældremøder
• Forældreengagement.
• Generelt positive tilbagemeldinger på emnet fra forældrene. Engagementet
viser sig på mange forskellige måder i forældregruppen.
• Pædagogisk udvalg arbejder videre med at konkretisere tiltag.
• Bestyrelsespunkter til klassemøderne meldes fremadrettet ud sammen
med indkaldelse til forældremøderne, så forældrene er forberedte og har
haft mulighed for at diskutere bestyrelsespunkterne inden møderne.
• Juniorklub
• Forældrerådet arbejder videre med ideerne.
40. Masterplan og update fra Byggeudvalg (bilag: referat fra sidste møde)
• Udvalget har holdt møder om ønsker og ideer. Der iværksættes nu en
proces, som skal konkretisere ønskerne, således der kan laves et
beslutningsgrundlag. Målet er præsentation af en konkret plan til
generalforsamlingen i 2018. Jens F og Esben tager styring på processen.
41. Nyt fra udvalg:
• Økonomiudvalg:
• Pæd. udv.:
• Byggeudvalg:
• Farveladeråd:
• Forældreråd:
• Miljøråd:
• Fonden:
42. Evt.
Jens F har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at gå på efterløn ved skoleårets udgang
efter 12 år som leder af friskolen. Jens F orienterer selv ansatte og forældre om sin
beslutning. Kristian og Jens C (formand og næstformand) udarbejder et oplæg til den
proces, som skal føre frem til ansættelsen af en ny skoleleder. Oplægget skal diskuteres
med resten af bestyrelsen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 13.
november kl. 19.30-21.30. Bestyrelsen ønsker en åben proces, hvor alle skolens parter
inddrages.

