Dato: 09.12.2019
Tid: 18:30-21:30
Sted: Lærerværelset
Forberedelse:

Pkt.
1.0

2.0

MØDEINDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE
Deltagere: Britt, Jannie, Chanette, Erla, Jens, Desiree,
Esben, Lars, Jesper, Thomas
Afbud: Claudi
Mødeleder: Esben
Referent: Erla
Forplejning: Jens
DAGSORDEN

Emne
Elever og ansætte
228 elever pr. dags dato.
Vi er optagede af den kommende børnehaveklasse hvor kønsfordelingen er 14 drenge og 3
piger. Vi går ud i verden med et budskab om, at vi har pigepladser ledige til kommende
børnehaveklasse.
Vi snakker om at henvende os tidligere til dem, der står på ventelisten for at høre, om de
stadig er interesserede i at stå der. Vi skal kontakte forældrene til børnehaveklassen første
gang 2,5 år, før de skal starte.
GDPR-indsamling af samtykke
Vi trykker ikke telefonbogen. Der mangler stadig mange, der skal samtykke.
Klokker på skolen
Vi skal have flere klokker blandt andet i forhold til brand.
Skoleblad - nyt setup med fokus på elev til elev
Skimmelsvamp i bh. Klasse
På tirsdag flytter børnehaveklassen over i Lydpotten. Og Gnisten bliver til et musiklokale.
Orientering om justeringer i ledelsesarbejdet
Efter LUS samtale har Jesper og Thomas justeret på fordeling af opgaver.
TV skal forsøge med en hjemmearbejdsformiddag og et ønske om mindre undervisning, så
der frigives tid til at komme mere ud i klasserne.
Status for Klubben
35 tilmeldte, og det kører som det skal.
Forældrerådet inviterer til debataften 25/2 omkring måltidskultur
En god idé, men indholdet laves om til udvikling af fokuspunkter for udviklingsplan 202023. – se pkt 5
Mellemtrinsskemaet bliver lavet om efter jul, da støttetimerne har været placeret
uhensigtsmæssigt.
Økonomisk status 31/10 – bilag
Det er utilfredsstillende, at status ligger ca. 350.000 under budget, men det skal erindres,
at følgende skal modregnes for at kunne sammenligne med budgettet:
- forskudt tilskud til specUV
120.000
- afsat feriepenge til fratrådte
38.000
- frugttilskud (for 2019)
50.000
Således er den ”reelle” status ca. 140.000.
- indkøb, der kan afskrives er ca.
- barsel
- ekstraudgifter ved lokalaftale

75.000
35.000
30.000

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge. Tlf.: 62241600. www.vskfri.dk.
Internal - KMD A/S

TV

O

TV

O

2

3.0

Budget 2020 - herunder vurdering af masterplanstiltag - bilag
Thomas gennemgår budgettet.
Vi vælger at indlægge en buffer på en ny post, der hedder uforudsete lønudgifter.
Budget 2020 vedtages.

TV

B

Masterplan: Vi kan bygge for 8 millioner og stadig have et fornuftigt overskud. Men
først skal vi have afklaret, hvad der skal ske med indskolingen i forhold til den nye
information om skimmelsvamp.
Vi sætter gang i processen og sætter arkitekten i gang med projektet.
4.0

Status på de røde tråde – bilag.
Digital dannelse: indskoling og mellemtrinnet vil have det som punkt på forældremøderne
i foråret.
OB har sat et forløb i gang. Fagdage om digital sundhed.
6.klasse har været med i overbygningen.
Håndværksområde: indskoling og farvelade vil gerne inddrage fagene mere i deres
faguger.
Mellemtrinnet har fordoblet deres timetal.
OB har linjefag og prøver.
Mødet med den/det fremmede: Indskolingen er gode til at komme ud af huset og møde det
nære.
Mellemtrinnet har blandt andet på 4.årgang besøgt 4.klasse på Haahrs skole.
Et område der er godt i sving.
Kropslig dannelse: Flere idrætstimer i OB.
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5.0

5-årsplaner - forslag fra ledelse omkring håndtering af udviklingsprocesser
Et ønske om et længere sigtet perspektiv i udviklingsprocesser. Et forslag om at bruge
vækstmodellen som styringsværktøj.
Det vedtages, at der fremadrettet arbejdes med udviklingsplaner af længere varighed – i
første omgang 3 år – 2020-2023.
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Jesper og Thomas laver et oplæg til processtruktur til næste bestyrelsesmøde den
20.januar.
Tanken er at fællesmødet for måltidskulturen den 25.2.2020 kan bruges på at starte
indholdprocessen, og at måltidskulturen kan udskydes. Bestyrelse, forældreråd og ansatte
inviteres
6.0

Kommende bh. klasse - status og proces
Er klaret under orientering.

TV

D

7.0

Proces frem mod før-SFO
Pernille er ansat til før-SFO.
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8.0

Årshjul for klassearrangementer - opfølgning - bilag
Det skal sendes ud til alle forældre i starten af næste skoleår.

Alle

B

9.0

Referater fra bestyrelsesmødet ud til forældre?
Hvis vi skal sende referat skal det nok have en anden form.
Det kunne være en del af et nyhedsbrev, evt. til jul og til sommer.
Esben har ansvaret for at skrive på bestyrelsens vegne.
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10.0

Vedtægtsændringer Fonden – bilag
Bestyrelsen bakker op om ændringerne, som sendes til afstemning på næste
generalforsamling.

Erla
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11.0

Nyt fra udvalgene.
Økonomiudvalget se 2.0 og 3.0
Udvalg for bygninger og udearealer Jens, Britt, Janni og Esben er med.
Pædagogisk udvalg: Der har været et møde. Vi har talt lidt om 5 årsplanen. Vi har ikke
nedlagt udvalget, men det er ikke så aktivt lige pt.
I forhold til den internationale dimension så har vi allerede justeret og tænker, at vi må
erfare de næste par år, om udfordringerne stadig er der.
Fonden: Har holdt møde og har skudt næste års ansøgningsrunde i gang.
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12.0
Ref.

Eventuelt.
Hvornår bliver der evalueret på den dobbelte klasselærerfunktion? – næste møde.
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