Bestyrelsesmøde fredag d. 22. august 2018 kl. kl. 18.30-21-30 på lærerværelset
Forplejning: Esben
Referent: Claudi
Deltagere: Janni, Erla, Claudi, Britt, Esben, Lars, Thomas, Jesper, Kristian
Afbud: Jens
Dagsorden
21. Velkommen til et nyt skoleår i bestyrelsen - bilag fra ministeren
22. Siden sidst:
• Status elevtal mv.
Vi regner med ca. 226 elever pr. 5. sep 2018.
Vibe er tilbage i jobprøvning

•

Kursus for bestyrelsesmedlemmer hos Friskoleforeningen
Jens, Esben, Janni & Claudi deltager

• Nyt fra bestyrelsen
23. Skolestart – hvordan er vi kommet i gang
Ny ledelse er kommet godt i gang.
Markering af ny ledelse i skolefællesskabet - evt. fredag 14.sep – eftermiddag: Thomas, Jesper, Britt &
Kristian
Musikskolens lærersammensætning bliver genovervejet i efteråret mhp. næste skoleår
Støtte- og specialundervisningen er omlagt lidt i dette skoleår. Men samme samlede økonomiske ramme.
Børnehaveklassen 2019 skal snart på plads

24. Orientering og drøftelse om vikardækning
Der skal meldes ud omkring vores ”vikar-politik”

25. Beslutning vedr. politik for skolens Facebookside og proces for ny hjemmeside m.m.
(opfølgning fra juni) – bilag.
Forslaget blev godkendt.

26. Status GDPR (persondatabeskyttelse) - hvor står vi?
Bestyrelsen blev orienteret om status.

27. Økonomisk status per 31. juli
Thomas gennemgik status.

28. Indledende drøftelse af bestyrelsens og ledelsens udviklingsfokus i det kommende år
Vi identificerede fire hovedområder i forbindelse med stillingsopslag for ny leder:
- Undervisningen og læring
- Børn og Elever
- Forældreengagement
- Skolens rolle i lokalsamfundet
Andre væsentlige punkter er Masterplan, digitalisering…
Tages op samlet som temapunkt på næste møde: Janni, Kristian, Jesper og Thomas forbereder
Må gerne ende op i et Dialogmøde.

29. Punkter til klasseforældremøder
Kristian skriver et mini-emne-papir

30. Nyt fra udvalg:
• Økonomiudvalg:
• Pæd. udv.:
• Byggeudvalg:
• Farveladeråd:
På farvelade-mødet, blev der valgt ”nye” forældre ind.

•
•
•

Forældreråd:
Miljøråd:
Fonden:

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge. Tlf.: 62241600. www.vskfri.dk.
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Claudi indkalder til et fondsmøde med hovedvægt på ændrede vedtægter.

31. Evt.
Skribenter til skolebladet.
efterår: Esben
jul: Erla
påske: Jens
sommer: Britt
Julefrokost: Janni & Britt

