Dato: 7.122020
Tid: 18:30-21:30
Sted: Lærerværelset

Pkt.
1.0

Emne
Ledelsen orienterer
1. Elever og ansætte
1. 230 elever, Koloritten fyldt op (28 på venteliste)
2. Særlig aftale med familie, der flytter
3. SF har sidste arbejdsdag 8/1-21 - afskedsreception
4. Rengøringstilling opslået
2. Mentorordning til nye familier - forældrerådet
3. Status for Corona-skolen
4. Information omkring potentiel ny friskole - Svendborg Friskole
5. Status for skolens økonomi
•
•
•
•
•
•

2.0

•
•
•
•
•

4.0

1. Oplæg fra økonomiudvalget
Jeg ved ikke hvad der skal skrives under dette punkt???
Budgettet er godkendt af bestyrelsen.

Byggenyt

•
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35 på venteliste til næste år.
44 ansøgninger til rengøring og der er valgt 4 ud til samtale på torsdag.
Pr. 1. april bliver Tom ansat som pedel.
Der har endnu ikke været tilfælde af corona inde på skolen. De forskellige rutiner er blevet
genbesøgt.
Åben/lukket scene - det store teater bliver film i år og scala er forhåndsbooket til
premieren.
Vi er over budget

Budget 2021
•
•

3.0

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE
Deltagere: Desiree, Jannie, Chanette, Erla, Esben, Britt,
Peer, Lars, Jesper, Thomas
Afbud:
Mødeleder: Esben
Referent: Desiree
Forplejning: Desiree
DAGSORDEN

1. Proces og refleksioner oven på dialogmødet
2. Herunder fastlæggelse af byggesum
Søby og Hammerich er godt til at skabe overblik. Der er ikke endnu udarbejdet en skitse,
men der har været afholdt dialogmøde hvor der kom en masse indspark.
Der er deadline til på fredag i forhold til ideer.
Der bliver løbende nogle milepæle hvor bestyrelsen tager beslutninger i processen.
Der arbejdes med 2 modeller vedr. økonomi.
Det besluttes at lånerammen bliver 9 mill., 0,5 mill. Til inventar og udeområder og 8,5 mill.
til bygning.
Vi giver arkitekten den opgave at lave en liste med de ekstra

Udvidede ledelsesområder for LR
•
Kolleritten og klub er kommet på som nyt og det betyder I praksis, at det bliver en del af
Lars Jul Rasmussens ledelsesrum. Den store fordel er at der bliver et arbejdsfællesskab
og bedre brug af de pædagogiske ressourcer og sammenhæng. Bestyrelsen bakker op
omkring dette tiltag.

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

2

5.0

Forudsætninger for kandidater til ansættelser og vikariater?
•
Vi har et ry om at det er svært at få job på Vester Skerninge Friskole. Der er folk der ikke
søger job her af den grund.
•
Vi ansætter meget få nyuddannede lærere her på skolen og har ikke haft årspraktikanter
fra lærerskolen gennem en årrække.
•
Har vi en skole som ikke tager et ansvar for at få uddannet den næste generation af
lærere.
•
Punktet tages op igen senere.
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6.0

Skolefællesskabet - status fra Pædagogisk Udvalg
•
Ud fra tilbagemeldingerne på forældremøderne er der valgt fire fokusområder.
•
Forældre som medansvarlig i skoleudviklingen, vejen ind i skolen, det nære
forældrefællesskab og skoledrevne arrangementer.
•
Efter udvalgets næste møde meldes der ud til skolefællesskabet.
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7.0

Principper for håndtering af mobning og anden uhensigtsmæssig adfærd
•
Overflyv over skolens tilgang når der opstår problematikker.
•
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8.0

Referat fra sidst til underskrift
•
Der underskrives.
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10.0

Evt.
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O

•

Internal - KMD A/S

Fonden har fundet en ny måde at gøre det på i år. Det er en overraskelse.

