Odense, den 17.01.2018

Referat af bestyrelsesmøde
Den 16.01.2018 kl. 19.00 på skolens kontor.

1.

Meddelelser.
Poul Knudsen.
 Førskole starter 01.03.2018.
 Til 10. kl. mangler der én elev.
 Trine er på orlov, men Peter Saxtoft klarer vikariatet på bedste vis.
 Besøg af arbejdstilsynet før jul.
 Ny persondataforordning træder i kraft d. 25.05.2018.
 Der bliver oprettet tilsynsportal.
 Ny mur bygget mod øst. Porte sættes i omkring vinterferien.
 Voldgiftssag mellem BUPL og Skoleforeningen. BUPL tabte voldgiftssagen.
Poul er ved at tackle problematikken.
 Ombygning i Nyenstad vil koste godt 1.250.000,Susanne Nielson:
 ”Internationale dimension” er indsatsområde i næste skoleår.
 Lige nu har vi læsebånd på skolen.

2.

Godkendelse af referat fra 25.10.17 og 04.11.2017.
 Referat fra 25.10.17 og 04.11.2017 godkendt.

3.

Godkendelse af budget 2018, herunder fastlæggelse af takster for forældrebetaling.
 Poul siger, at budgettet udviser et resultat på 662.000,- og ikke 687.551,som bilag 3 ellers viser.
 Budgettet kommenteret og diskuteret.
 Takster for forældrebetalinger fastlagt til :
- Skolepenge: kr. 1.175,- pr. måned i 12. mdr.
- Førskole kr. 1.750,- pr. måned i 4 mdr.
- SFO eftermiddag: kr.1.410,- kr. pr måned og SFO morgen kr. 265,-.
De sidste to i 11 mdr.
 Claus foreslår, at der fremadrettet afsættes en sum penge til en ”struktureret”
udsmykning af skolen. Punktet diskuteres på kommende bestyrelsesmøde.
 Budget 2018 godkendt.

4.

Drøftelse af mere oplysning til forældrene vedr. bestyrelsesarbejdet og
Forældrekredsmødet.
 Drøftelse af mere oplysning til forældrene vedr. bestyrelsesarbejdet og
forældrekredsmødet.
 Det besluttes, at der på årets forældremøder skal informeres mere om
bestyrelsesarbejde og Forældrekredsmødet.
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5.

Status på lokalesammenlægning/renovering af Nyenstad.
 Vi har fået tilbud hjem, og der er lavet en plan for arbejdet. Arbejdet påbegyndes i
slutningen af uge 6.
Arbejdet forventes at være færdiggjort omkring påske.

6.

Status på besættelse af skolelederstillingen.
 Indkommet 19 ansøgninger.
 Der skal være dyb fortrolighed omkring ansøgere.
 Mødet i ansættelsesudvalget fastsat til kl. 16 d. 22/1 med sluttidspunkt kl. 19.

7.

Drøftelse af og evt. beslutning om, at gøre det pligtigt for elever at medbringe egen
computer i 6. årgang fra 01.08.2018 og evt. for 5. årgang fra d. 01.01.2019.
 Bestyrelsen beslutter, at det gøres pligtigt for elever selv at medbringe computer i:
6. årgang fra 01.08.2018 og for
5. årgang fra 01.01.2019.

8.

Fastlæggelse af bestyrelsesmøder, Forældrekredsmøde og strategidag frem til
jan. 2019.
Fastlæggelse af bestyrelsesmøder, forældrekredsmøde og strategidag som følger:
13.03.2018 kl. 17.30 med spisning.
13.06.2018 kl. 19.00.
18.09.2018 kl. 19.00.
24.10.2018 kl. 19.00 med efterfølgende forældrekredsmøde.
10.11.2018 kl. 09.00 bestyrelsesmøde og efterfølgende strategidag.
15.01.2019 kl. 19.00.

9.

Eventuelt.
 Peter spørger ind til sundhedsprofilundersøgelsen. Ingen problemer med
sundhedsprofilundersøgelsen i forhold til persondataloven.

Til stede:
Fraværende:

Poul Knudsen, Claus Ankjær Andersen, Birgitte Veje Bredahl, Thomas Knudsen, Jens Peter
Lyngdal, Peter Wildt, Thomas Hansen, Susanne Nielson, Charlotte Rørby Hansen,
Lars Andersson, Stine Stærmose Bøgh.

