Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. december 2017 kl. 18.30-20.00 på lærerværelset
Forplejning: Claudi
Referent: Esben
Deltagere: Erla, Claudi, Malene, Esben, Jens C, Lars, Jens F, Thomas, Kristian
Afbud: Britt
Dagsorden
43. Siden sidst:
• Nyt om elever og ansatte
• Britt har sagt op – der søges en erstatning- Anders Rytter er vikar til der er
ansat en ny lærer. Vicky har en måneds orlov (januar/februar). Jeppe Torp er
vikar.
• Ny dato for julefrokost er 20. Januar – kl.18. Malene og Esben arrangerer
• Nyt fra bestyrelsen
• Hvorfor er band gratis, hvis man har soloundervisning, mens musikalsk
grundskole ikke er gratis for soloelever? Beslutningen er taget for at fremme
bandkulturen i mellemtrinnet.
44. Oplæg og beslutning vedr. Budget 2018
• Økonomiudvalget fremlagde udkast til budget, men vedtagelsen er udskudt til
januar, da finansloven endnu ikke er på plads og der dermed stadig er usikkerhed om
koblingsprocenten/statstilskud. Budget og godkendelse sættes på dagordnen for
næste bestyrelsesmøde.
• Bestyrelsen er bekymret over udsigten til en stor stigning i udgifterne i 2018, særligt
på lønområdet, da det forventes at koblingsprocenten vil falde i tilfælde af et
regeringsskifte.
• Der sigtes stadig efter at få et relativt stort overskud i 2018, som skal anvendes til
opsparing til realisering af byggeprojekter (Masterplan 2.0).
• Som oplæg til bestyrelsens næste behandling af budget 2018, bedes Thomas og Jens
F endnu en gang gennemgå de forventede udgiftsposter med henblik på mulige
reduktioner.
45. Godkendelse af lokallønsaftale 2018 (bilag)
• Ledelsens og medarbejderrepræsentanternes forhandlingsresultat blev forelagt og
diskuteret. Bestyrelsen godkender lokallønsaftalen for 2018.
• Det hidtidige pejlemærke om at skolen skal ligge i de øverste 10 % ud fra den årlige
lokallønsstatistik fra Fordelingssekretariat og Friskolernes kontor sættes på 'stand
by'.
• Bestyrelsen ønsker inden næste forhandling (for 2019) at diskutere grundlag, proces
og evt. ramme for lokallønsforhandlingerne.
46. Orientering og drøftelse af skolens undervisning i fremmedsprog
• Der har været afholdt et møde mellem sproglærerne for at diskutere og ideeudvikle
indenfor skolens sprogundervisning. Henrik Zeuthen var inviteret til mødet for – som
meget erfaren sproglærer fra forskellige skoletyper – at bidrage og sparre i
drøftelserne med sit blik udefra på sprogundervisningens udfordringer i dag.
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Elevernes selvkritik og angst for at fejle begrænser dem. Det slår særligt hårdt i
tyskundervisningen.
Elevernes forudsætninger for at lære og bruge det engelske sprog er generelt
virkelig gode.
Forudsætningerne for tyskundervisning har ændret sig meget i de seneste år og
mange elever har svært ved at se en mening med faget.
Udveksling med tysk skole er i gang til gavn for læring af tysk sprog og kultur.
Der blev givet gode ”tips og tricks” og udvekslet erfaringer vedr.
sprogundervisning.
Ved næste møde fremlægges planer for den fortsatte udvikling af skolens
sprogundervisning.

47. Masterplan og update fra Byggeudvalg (bilag: Notat fra byggeudvalg)
• De foreløbige prioriteringer blev gennemgået (8 elementer).
• Der er planlagt møde med arkitekt i januar til indledende diskussioner.
• Der planlægges et møde med kreditforening, som en indledende sondering af
lånemuligheder.
• Forældrerådet er bedt om at lave en undersøgelse af interesse for et klubtilbud i 4-56 kl. med udgangspunkt i lokaler på egen matrikel og med et omfang og en betaling
på niveau med de tilbud, som forældrerådet har set på de besøgte skoler.
• Næste delmål er, at der for hvert enkelt element udarbejdes et overslag på pris,
således der kan dannes et økonomisk overblik over det samlede finansieringsbehov
og en endelig prioritering og tidsplan.
48. Orientering om proces og valg af bestyrelsesrep. i udvalg vedr. ny overbygningslærer
(bilag). Claudi, Erla (og evt. Britt) er bestyrelsens repræsentanter.
49. Orientering om Bestyrelsestjekliste fra ministeriet (bilag)
50. Nyt fra udvalg:
• Økonomiudvalg: se pkt. 44
• Pæd. udv.: Der har ikke været afholdt møde. JF indkalder i januar, når Britt er tilbage
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Byggeudvalg: Se pkt. 47
Farveladeråd: Der har ikke været afholdt møde
Forældreråd: Marlene gennemgik rådets igangværende aktiviteter, bl.a.
• Der ønskes valg til rådet ved forårets forældremøder, så sammensætningen af
rådet er klar fra skolestart
• Folkehøjskole startes op i januar
• Rådet arbejder på ”et skriv”, med forslag til musikskolen
Miljøråd: Skolen har fået grønt flag igen – der planlægges borgmesterbesøg med den
nye borgmester.
Fonden: Der har ikke været afholdt møde

51. Evt.
Næste bestyrelsesmøde: 23 jan kl. 19-21.30

