Dagsorden/Referat fra bestyrelsesmøde RLS
torsdag den 8. november 2018
Fraværende:
Ordstyrer: Rene Berg

Referent: Claus Pawelczyk

DAGSORDEN
1. Dagsorden
Godkendelse
2. Referater
Referat fra
bestyrelsesmøde
3. Straffeattester
Beslutning af procedure

4. Kompetenceplan
Drøftelse af oplæg fra
udvalg
5. Orientering fra
ledelsen
- Skolepenge 2019
- Personale
- Budgetopfølgning
- Fællesmøde vedr.
visionsproces
- Skolemad fra Arena
Randers

- Springfrøprisen
- kommende bh. klasse
- brandplan
- artikler om springfrø,
bæredygtighed og andre
pr. tiltag
- hjemmeundervisning af
elev

INDHOLD

REFERAT

a.

a. Godkendt

a.

a. Godkendt, med en reminder om
eftersendelse af bilag til punkt 8

a. Peter har hørt den jyske mafia,
a. Bestyrelsen har besluttet ikke at
dansk friskoleforening og skolens
indføre en procedure for indhentelse af
pæd. personale. Tilbagemeldingerne straffeattester.
blev fremlagt af Peter og Betina.
b. René orienterede om kommunens
procedurer.
a. Udvalgets foreløbige oplæg blev
gennemgået.

a. Sættes på bestyrelsesmøde igen i
februar, efter personalet og udvalget igen
har drøftet oplægget.

- ca. 2% stigning pr. 1/8 2019
Taget til efterretning
- Søren SFO, Martin
pedelmedhjælper
- kort gennemgang ved Claus
- forslag om et fælles møde
bestyrelse og personale 4. december
fra 16-18
- Personalet og ledelsen indstiller at
vi ikke tilmelder skolen. Begrundet i
for meget plastik-emballage, lidt for
høje priser, med en deling af
eleverne i ”A- og B-hold”, samt en
bekymring om næringsindholdet.
Bestyrelsen følger indstillingen.
- Grønt Hold, få elever fra Blåt Hold,
Anette, Birgitte og Kasper afsted
fredag den 9. november
- Mangler få elever
- Næsten på plads
-
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- Lilleskolefestival på RLS
2021/2022?
- LSD afholdes igen 1.-2.
november 2019
6. Friskole-indblik
- Hvad rører sig indenfor
friskoleområdet i
øjeblikket

- Peter undersøger nærmere med
Holbæk, designhøjskolen og
personalet
-

- Bestyrelsen bakker op om at afholde
festival i 2021/2022

a. Politisk, FV2019 afventes.

a. Sættes i årshjulet som punkt på 2
møder om året.

b. Økonomi, løn ca. 2%,
forbrugerpriserne ca. 1,6%,
generelle løn- og prisstigninger ca.
1,8%
c. Løn: skolelederaftale 1. januar,
reguleringsprocenten 1. april 1,32%
og 1. oktober 0,86%, pædagogisk
personale stiger 2 løntrin, ok-aftaler
lader vente på sig.
d. Indmeldelsesblanket og CPRnumre, samtykke fra forældre
påkrævet.
e. Krav om at vedtægter indeholder
formulering om frihed og folkestyre.
f. Møder rundt i landet om
prøvefrihed i friskoleforeningsregi.
g. Design for change. UV-forløb om
medborgerskab.
g. Måske et fast punkt på årshjulet,
med både blik på det lokale, det
politiske, det pædagogiske. Måske
med udgangspunkt i skolenyt

7. Eventuelt
a. Rikke på barsel onsdag, Christine
starter mandag.
b. Bedsteforældreuger i SFO lige nu.
c. kommunernes idrætsforening:
forespørgsel om yogahold. Kunne
salen være en mulighed?
d. Bussen har fået ny
parkeringsplads, i Dronningensgade.

a.
b.
c. Foreningen kan kontakte ledelsen for
en nærmere snak.

Næste ordinære møde den 4. december 2018 kl. 16-20
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