MØDEINDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE
Dato: 26.08.2020
Deltagere: Britt, Peer, Chanette, Erla, Desiree,
Tid: 18:30-21:30
Esben, Jannie, Lars, Jesper, Thomas
Sted: Lærerværelset
Afbud: Britt, Thomas
Forberedelse:
Mødeleder: Esben
Budget stauts. Vedhæftet.
Referent: Desiree
Notat om økonomi. Vedhæftet.
Forplejning: Jannie
Notat om Nyvej 9. Vedhæftet .
Pkt.
1.0
1.1

DAGSORDEN
Emne
Ledelsen orienterer.
Elever
229 elever på nuværende tidspunkt (lidt over budget)
15 elever med særlig støtte

1.2

Personale
Kristian Luis Kjærsgaard ny i musikskolen
Lea Lindhardt og Merethe Fuglsang på barsel (begge går fra i uge 41)
Julie Boye Kørner tager over fra MF
Stilling til LL slået op
MF på barsel/JK tager over

1.3
Ref.

Tilmelding i musikskole og klubben.
Musikskolen: Lærerne i musikskolen er fyldt op.
Klubben: Der er 29 tilmeldte til klubben. Kort drøftelse om evt. årsager.

2.0
Ref.

Særlige fokuspunkter for skoleåret 20/21
3-årsplaner for skoleåret 2020 til 2023. (Se vedhæftet bilag)

TV

O

TV

O

TV

D

Der bliver drøftet at der skal være en opmærksomhed på at det ikke
drukner som i den ”røde tråd”
Løbende evaluering af processerne undervejs
3.0
3.1
Ref.

Coronaskolen
Kort status: Herunder genbesøg af kommende arrangementer som fx
arbejdsdag mv.
- Der er så småt ved at finde ind i den nye hverdag tilbage. Pauserne
fortsætter stadig lidt anderledes, ligesom samværet i klasserne.
Arbejdsdage:

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

2

-

Skal arbejdsdagene deles i to?
Skal man møde ind der hvor opgaverne er?
Skal arbejdsdagene kun være udendørs og kun for voksne?
Kan arbejdsdagene være på klasserne så eleverne kan deltage?

Der arbejdes videre med ovenstående tanker.
En drøftelse af hvordan kommende arrangementer kan/skal forløbe.

3.2
Ref.
4.0
4.1

Lærerne gennemgår og drøfter det kommende skoleårs arrangementer og
afholdelsen af disse og giver en orientering til bestyrelsen.
Hvad har vi lært og tager med os?
Vi evaluerer punktet næste gang hvor Thomas er tilstede
Skolefællesskabets udvikling
Oplæg til forældremøder i efteråret. Herunder kort evaluering fra 9.klasses
forældremøde, hvor spørgsmål og form er afprøvet.
Evaluering: Vi fortsætter med formen og melder svar retur til Thomas

TV

O
/
D

5.0
Ref.

Økonomisk status pr. 31/7 2020
Skolen har på nuværende tidspunkt et ekstra overskud på 130.000,00 kr. ift.
budgettet. Dette med baggrund i færre udgifter i forbindelse med Corona.

TV

O

6.0
Ref.

Åben Skole - første torsdag i november. Skal vi deltage i år?
Aflyses på grund af Corona, men vi beslutter at der på et tidspunkt kan
arbejdes med at producere en video (professionel), der kan ligges på
hjemmesiden samt deles på de sociale medier.

TV

B

7.0
7.1
Ref.

Masterpaln
Tilbud om salg fra naboer på Nyvej 9
Se vedlagte bilag sendt ud sammen med dagsordenen.
Der er enighed om, at vi ikke går videre med Nyvej 9

TV

B

7.2
Ref.

Videre forløb herfra - bilag udsendes
Der arbejdes videre med arkitekten i forhold til det videre forløb

10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Ref.

Nyt fra udvalgene.
Økonomiudvalget - Ingen aktivitet
Udvalg for bygninger og udearealer - Udeområderne er delt op og
bygningsudvalget har sit eget spor
Pædagogisk udvalg - der arbejdes videre med skolefællesskabet
Farveladeråd - der er tiltag omkring mentor ordning for nye forældre og der
har været stor tilslutning til farveladerådet.
Fonden - Fondsbestyrelse gennemfører ansøgningsrunden og lærerne har en
opmærksomhed på at få beskrevet et ”Corona-venligt” formål.

Alle

O

Ref.

Internal - KMD A/S

11.0 Eventuelt.
Ref. Intet under evt.

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

