Bestyrelsesmøde fredag d. 22. juni 2018 kl. kl. 17.00 hos Jens F.
Forplejning: Jens F
Referent: Claudi
Deltagere: Janni, Erla, Claudi, Britt, Esben, Jens C, Thomas, Jens F, Kristian
Afbud:
Dagsorden
13. Siden sidst:
• Status elevtal mv.

228 elever til næste år, som det ser ud pt.
Orientering om VM´s situation og status på sygdom

•

Endelig tilsynsrapport (bilag)
Endelig rapport kommet og er lagt på hjemmeside.

•

Nyt fra bestyrelsen
Intet at berette

14. Status ansættelsesprocesser og samlet personalesituationen
TV gennemgik alle ansættelser, der nu er faldet på plads.

15. Politik for skolens Facebookside (som del af større drøftelse om skolens brug af
hjemmeside, intra, fb m.m. - som der følges op på til august)
Vi drøftede politikken og opmærksomhedspunkter ud fra notat fra JF – opfølgning i august.

16. Status GDPR (persondatabeskyttelse) - hvor står vi? (bilag)
Status blev gennemgået.

17. Mødekalender for kommende bestyrelsen frem til GF 2019
Aftalte møder 2018-19 – alle kl. 18:30:
Onsdag 22.aug, mandag 8.okt, mandag 10.dec, torsdag 31.jan, mandag 18.marts
generalforsamling torsdag 4.april og bestyrelsesmøde mandag 8.april, samt ”jule”frokost lørdag
19.januar 2019
Forældremøder 2018-19 og klassekontakt:
Bhkl: Janni
tirsdag 21.aug
1kl: Claudi
torsdag 30.aug
2kl: Janni
tirsdag 16.aug
3kl: Claudi
mandag 3.sep
4kl: Jens
torsdag 13.sep
5kl: Erla
onsdag 12.sep
6kl: Esben
mandag 27.aug
7kl: Britt, Erla
onsdag 29.aug
8kl: Kristian
tirsdag 18.sep
9kl: Britt, Esben
torsdag 20.sep

18.
19. Kort evaluering af teamtovholderfunktionen i indskoling og mellemtrin – det indstilles at
funktionen videreføres og gøres permanent
Det blev vedtaget at gøre ordningen permanent – fortsat med timereduktion.

20. Orientering og drøftelse om vikardækning
Vi drøftede vikardækningen. Der var forslag om en ”præsentation af faste vikarer” i starten
af skoleåret.

21. Nyt fra udvalg:
• Økonomiudvalg:
• Pæd. udv.:
• Byggeudvalg:

masterplanen tages op i august.

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge. Tlf.: 62241600. www.vskfri.dk.

2

•
•
•

Farveladeråd:
Forældreråd: Nyvalg overstået
Miljøråd: Fyldt med energi ;-) Energidag afholdt og rapport for skoleåret indsendes til
friluftrådet med udsigt til endnu et grønt flag.

22. Evt.

