Bestyrelsesmøde mandag d. 8. oktober 2018 kl. kl. 18.30-21-30 på lærerværelset
Forplejning: Janni
Referent: Erla
Deltagere: Janni, Erla, Britt, Jens C, Lars, Thomas, Jesper, Kristian
Afbud: Esben, Claudi
Dagsorden
33. Siden sidst:
• Status elevtal mv.
227 elever 5.sept. 11 tomme pladser, hvoraf 6 af pladserne er i 9.klasse.
22 har sagt ja til børnehaveklassen start august 2019 og der er 9 på venteliste.
Thomas: en god højskolesangaften.
Thomas gør opmærksom på de borgermøder, der finder sted igennem
Forum5762. Der er både perspektiver for forældre, unge og skolen. Det næste
borgermøde er her på skolen den 7.januar.
Thomas: Børnetallet falder i Vester Skerninge i løbet af de næste 10 år.
Der er fundet en skole syd for Frankfurt, som nuværende 6.klasser kan besøge.
Vi kæmper med samtykkeerklæringer ift. GDPR, men er på vej.
7. og 8.klasser har været af sted på rigtig gode ture til Tjekkiet og Grossbardau.
Kor i overbygning: Der er forældre og elever i 9.klasse, der godt kunne tænke sig,
at kor ikke var obligatorisk.
Bestyrelsen holder fast i beslutningen om, at kor er obligatorisk.
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Status personale
Bestyrelsen blev orienteret Vibes stilling.
Anders Rytter er ansat i 70 % stilling. Nogle af hans timer går til vikartimer. Han er
ansat i en midlertidig stilling i dette skoleår.
Sine er sygemeldt.
Kursus for bestyrelsesmedlemmer hos Friskoleforeningen – hvad lærte vi?
Nye bestyrelsesmedlemmer skal kraftigt opfordres til at tage dette kursus. Det er
rigtigt godt.
Man får et rigtig klart billede af snitfladerne og tydeliggør det ansvar, man har
som bestyrelse.
Note: Husk selvevaluering og OBS på om specielundervisningsmidler bliver brugt
rigtigt.
Reception og avisomtaler af nyt ledelsesteam JV/TV
God reception.
Orientering vedr. proces for ny hjemmeside
Komunikado sørger for, at den nye hjemmesiden bliver bygget op.
Thomas tjekker op på, om formalia er tilstrækkelig på hjemmesiden i forhold til
bl.a. ministeriet.
Orientering om før-SFO i Svendborg Kommune
Forslaget i Svendborg Kommune er, at børnehavebørnene går i Før-SFO fra
1.april, inden de starter i skole, hvis det bliver godkendt i kommunalbestyrelsen.
Nyt fra bestyrelsen
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34. Orientering og drøftelse af Åben Skole 2018 – det indstilles at skolen ikke deltager i 2018
pga. mange andre sammenfaldende aktiviteter.
Vi springer over i år. For at imødekomme kommende forældres behov for at
mærke fællesskabet, kan de kommende forældre evt. blive inviteret med til
dialogmødet.
35. Opsamling fra klasseforældremøder
2. og 4.klasse spurgte til juniorklubben.
Kan vi finde et digitalt forum, hvor vi beholder rettighederne til vores billeder
og film?
Der bliver indsamlet forældreinput ift. trafiksikker skolevej. Thomas udformer
et fælles skriv og kontakter kommunen.
36. Orientering om fjernvarmeprojekt (nyhedsbrev vedlagt som bilag)
Opdatering. Vi holder gaskedlerne kørende for at undgå unødig investering
inden omlægning til fjernvarme. Projektet virker realistisk. Godt for den grønne
profil.
37. Orientering om ny ferielov fra 2020
Bestyrelsen blev orienteret. Økonomiudvalget kigger på strategier i forhold den
likviditetsbelastning, der medfølger.
38. Masterplan proces – bilag fra byggeudvalg/ Jens
Jens og Thomas orienterer.
VI må forholde os til Farveladen, der kæmper for at få det til at fungere i
vintermånederne pgra trange fysiske indendørs rammer.
Indskolingen trænger.
Beslutning: Ny indskoling står først for tur. Gaia bliver nødt til at blive lavet
samtidig.
39. Drøftelse af bestyrelsens og ledelsens udviklingsfokus i de kommende år (bilag fra JV, TV,
KM, plus bilag vedr. befolkningsprognose)
Overvejelser om, hvordan vi inddrager medarbejdere, forældre og elever i
processen. Hvordan skal vores dialogmøde se ud både med struktur og
indhold?
Grundspørgsmål til dialogmødet:
Hvad skal børnene og de unge have i deres rygsæk, når de forlader Vester
Skerninge Friskole?
Særligt fokus på overbygningen, der står overfor en proces frem mod en OB
version 2.0
Oplægsholder udefra.
Bestyrelsen vil gerne drøfte proces og udviklingsfokus med forældrerådet for at
kvalificere oplæg til dialogmøde.
40. Nyt fra udvalg:
• Økonomiudvalg: Holder møde i slutningen af november.
• Pæd. udv.: Skal til at indkalde til møde.
• Byggeudvalg: Skal mødes. TV og Jens finder en dato.
• Farveladeråd: Der er afholdt møde.
• Forældreråd:
• Miljøråd:
41. Evt.

Bestyrelsesmødet sat til den 31.januar er flyttet til 29.januar 18:30
Pædagogisk dag 1.november, hvor Lærerskolen overtager skolen.
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