Bestyrelsesmøde mandag d. 30. april 2018 kl. 18.30-21.30 på lærerværelset.
Forplejning: Erla
Referent: Esben
Deltagere: Janni, Erla, Claudi, Britt, Esben, Jens C, Thomas, Jens F, Kristian
Afbud:
Dagsorden
1. Velkommen til et nyt bestyrelses år – særlig velkomst til nyt medlem Janni Norrbom
(bilag ansvars- og opgavefordeling)
2. Bestyrelsens konstituering
Formand: Kristian Mondrup.
Næstformand: Esben K. Jensen.
Referent: Claudi Magnussen.
3. Kort opfølgning på generalforsamling
God tilbagemelding på skolelederprocessen og orientering om dette på GF.
Begrænset debatlyst blandt de fremmødte – en anden form vil måske fremme dialog.
Fællesspisning inden GF var en succes, som ønskes gentaget.
Filmoptagelser fra GF, som ligger på Facebook, fjernes, da GF betragtes som et internt
møde. Deltagerne har ikke givet tilsagn om at deres deltagelse skulle filmes og
offentliggøres.
4. Siden sidst:
• Nyt om elever og ansatte
Line skal på barsel fra sept.2018.
Stadig til-/framelding til kommende skoleår, men ikke mere end normalt.
Stor opbakning til arbejdsdag, som fik stor ros for at være velorganiseret og let at gå
til som forældre. Positivt med forældredrevne aktiviteter.
Jens F er inviteret til at deltage i gruppen ”Initiativgruppe 5762” – en gruppe
politikere og lokalpersoner, som ønsker at tage initiativer, der gør det attraktivt at bo
i lokalområdet.
Fjernvarmeværket er stadig i den politiske proces.
• Forslag om kommunale bus-besparelser vedr. friskolebørn i høring
Friskolebørn må ikke gratis benytte den kommunale skolebusordning fremadrettet.
Der er skrevet et høringssvar sammen med de andre friskoler i Svendborg kommune,
som påpeger det diskriminerende og uhensigtsmæssige i den beslutning.
• Status på forældremøder
Forårsmøder er i gang. Jens F deltager i de fleste. Forårsmøderne er
debatorienterede, mens det traditionelle efterårsmøde er mere lærerstyrede og
derfor supplerer de to møder hinanden på en god måde.
• Lockout-nyt
Der er indgået en overenskomstaftale for statens ansatte og lockouten er dermed
aflyst – forudsat at der stemmes ja ved urafstemning blandt medlemmerne.
• Hjemmesidenyt
Det firma som har arbejdet på en ny hjemmeside har ikke løftet opgaven og droppes.
Der søges et nyt firma, som kan lave en ny hjemmeside. Skolens kommunikation
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samtænkes mellem den nye hjemmeside og skolens facebookside.
• Nyt fra bestyrelsen
Der afholdes afskedsreception for Jens d. 29. Juni kl. 15 (eftermiddagen på sidste
skoledag)
5. Ansættelser til skoleåret 2018/19 (bilag følger vedr. viceleder og tidsplan for opslag
eftersendes)
• Der udarbejdes 3 opslag – Viceleder, lærer og barselsvikar
• Rekruttering til vikariatet varetages af Thomas
• Ansættelsesudvalg viceleder: Janni, Claudi, Britt, Kristian, Erla, Esben. Samtaler d.
7. juni kl.16.00-20.30
• Ansættelsesudvalg lærer: Claudi, Janni, Erla, Esben. Samtaler d.14 juni kl 16.0020.30
6. Mødekalender for kommende år i bestyrelsen
• 22 juni kl 17.00. Møde med efterfølgende grill hos Jens F. Kalender medbringes,
så der kan fastlægges mødedatoer.
7. Fordeling af udvalgsposter, klassekontakter mv.
Økonomiudvalg: Kristian, Jens, Esben
Pædagogisk udvalg: Erla, Britt, Janni
Byggeudvalg: Jens, Claudi, Britt
Farveladeråd: Claudi
Forældreråd: ingen bestyrelsesrepræsentant., men Malene Agerskov tilbyder at være
kontakten og inviteres til bestyrelsesmødet i oktober
Fonden: Claudi og Erla
Klassekontakt:
Bhkl: Janni
1kl: Claudi
2kl: Janni
3kl: Claudi
4kl: Jens
5kl: Erla
6kl: Esben
7kl: Britt, Erla
8kl: Kristian
9kl: Britt, Esben
8. Fagfordeling 18-19 (bilag)
Ledelsen har sammen med lærerne udarbejdet et oplæg til en ny fagfordeling. Der er
tale om mindre justeringer i forhold til det eksisterende, bl.a. mere fokus på musik, kor
og håndværksfag, uden der skæres i de traditionelle boglige fag. Bestyrelsen godkender
fagfordelingen for kommende skoleår.
9. Forslag om indgåelse af voksenlærlinge-aftale på ejendomsserviceteknikerområdet
(Bilag)
Bestyrelsen godkender en voksenlærlingeaftale, idet det vurderes, at der skal udføres
mange håndværksopgaver i de kommende år. Det er således en forventning om, at

”voksenlærlingen” kan udføre opgaver, som ellers skulle have været udført som
eksternt lønarbejde.
10. Kort status på balance 31.03.
Der er kun mindre afvigelser i forhold til budgettet.
Der er indkøbt teaterscene til 32.000 kr, som ikke er budgetteret (den gamle er brudt
sammen). Frugtordningen giver underskud, men EU-tilskuddet forventes genindført
efter sommerferien, så der justeres pt. ikke på forældrebetalingen. Uden tilskud vil
frugtordningen koste ca. 90 kr. pr. barn pr. måned.
11. Nyt fra udvalg:
• Økonomiudvalg: Intet nyt
• Pæd. udv.:
Stor interesse om Hildebrandt foredraget 3. maj
• Byggeudvalg:
Sættes på dagsorden til næste møde
• Farveladeråd:
intet nyt
• Forældreråd:
Undersøger behov for juniorklub v. forældremøder
• Miljøråd:
intet nyt
• Fonden:
Der har været uddeling til 3 projekter og afholdt årsmøde. Fonden
ønsker at ændre vedtægterne, så procedurerne for valg/udpegning af medlemmer
forenkles. Fonden udarbejder et oplæg for dette.
12. Evt.
Det blev diskuteret om nogle af timerne til eksterne vikarer kan veksles til ”fastansatte
timer”. Umiddelbart vurderer ledelsen, at det ikke er en god løsning.
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