Dagsorden/Referat fra bestyrelsesmøde RLS
dag den 5. december 2017
Fraværende: Sandra Hansen,
Ordstyrer: Rene Berg

Referent: Claus Pawelczyk

DAGSORDEN
1. Referat
1.1 Godkendelse

INDHOLD

REFERAT

a.

a. Godkendt

a.

a. Godkendt

a. Peter fremlagde hvor mange
elever det drejer sig om og hvor
mange penge der gives i
moderation, både på 2. Barn
(250.000,-) og 3. Barn (160.000,-).
11 familier har et 3. Barn gående
på skolen.

a. Det blev drøftet hvordan det ville
berøre de familier der er på skolen, samt
kommende familier. Bør man ændre
vilkårene for familier, der allerede er på
skolen? Man bør overveje om skolen har
brug for den ekstra kapital, inden man
gør alvor af det. Man bør også overveje
om en forøgelse af skolepengene skal
”tørres af” på enkelte familier eller på
alle. Hvad gør andre lilleskoler? Man bør
tage stilling inden det bliver aktuelt pga.
en klemt økonomi. Man kan også
undersøge andre modeller for en
indførelse af en ændret
søskendemoderation. Måske kan man
indføre den lempeligt over en årerække.

4. Årshjul
1. Årsbudget 2018

a.

2. Feriekalender 2018/19

a.

a. Kontoret er gået i gang i denne uge.
Sættes på igen til januarmødet.
a. Den udleverede ferieplan blev
godkendt med en ”ekstra” feriedag
tirsdag den 2. januar. Bilag med
korrigeret ferieplan vedlægges referat.

5. Kommunikation om
sygefravær
1.

a. Opfølgning fra sidste møde.

2. Dagsorden
2.1. Referat fra
bestyrelsesmøde
3. Elevmoderation
1

a. Skal bestyrelsen, skolens ledelse
kommunikere noget ud til skolens
forældre om sygefraværets omfang. Skal
der overhovedet kommunikeres noget ud
til forældrene på skolen. Skolens ledelse
arbejder på en fraværspolitik, som tages
op med skolens personale, inden det
vendes i bestyrelsen. Hvornår og om hvad
bestyrelsen skal informeres, bør besluttes
for bestyrelsen. Fraværet ligger pt. på ca.
2,5 % uden langtidssygemeldinger og 4,5
% med. Sygefraværet er kun et
bestyrelsesanliggende, hvis det er en del
af et APV-arbejde. Er der en generel
bekymring i forældregruppen mht. De
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ansattes sygefravær? Hvad bør og ikke
mindst kan skolen informere forældrene
om i forbindelse med læreres sygdom?
Hvis der er nogen som er bekymrede… er
vi så gode nok til at folk kan stille deres
spørgsmål? Når et hold bliver ramt af
meget lærerfravær, giver det meget uro
og bekymringer, som kan kalde på ekstra
opmærksomhed på kommunikationen
omkring det givne forløb fra især ledelse,
men også bestyrelse.
Bestyrelsesmedlemmer kan også være
bro mellem ledelse og forældregrupper,
som har svært ved selv at efterspørge
kommunikation direkte.
6. Strategi og
udviklingsplan
1.

7. Orientering fra ledelsen
1. Personalesituation

2. Budgetopfølgning

3. Elevprognose opfølgning
8. Eventuelt
2. Julebrev fra bestyrelsen
9. Beslutninger
1.

a. Peter lavede oplæg om det
kommende arbejde og
introducerede SWOT og TOWS

a. Bestyrelsesmedlemmerne fremlagde
deres individuelle bud på en SWOT og
derefter en TOWS.

a. Peter orienterede om
ansættelsen af Jan Stensby og
pædagogisk dag og juledagene.
Claus orienterede om Una. Året i
billeder er fuld af RLS.
a. Claus orienterede om
budgetopfølgning, saldo og løn
nov. måned.
a. Næste års 0. klasse er fyldt.

a.

a. Charlotte skriver, men modtager
gerne indspark.

b. Charlotte skriver en fælles mail ud til
bestyrelsen til besvarelse med indspark.

a.

Ad. 3. Det blev besluttet at bestyrelsen
lader søskendemoderationen ligge for nu.
Ad. 4.2 Feriekalender 2018-19 (bilag
vedlagt) godkendt.

a.

a.

Næste ordinære møde tirsdag den 9. januar 2018
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Bilag 1 Ferieplan 2018-19

Skolernes ferieplan 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommerferie (første skoledag) 13. august 2018
Efterårsferie 13. oktober – 21. oktober 2018
Juleferie 21. december – 2. januar 2019
Vinterferie 16. februar – 24. februar 2019
Påskeferie 13. april – 22. april 2019
Bededagsferie 17. maj – 19. maj 2019
Kr. Himmelfartsferie 30. maj – 2. juni 2019
Grundlovsdag 5. juni 2019
Pinseferie 8. juni – 10. juni 2019
Sommerferie (Sidste skoledag 28. juni 2019)

De nævnte dage er inklusive
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