Dagsorden/Referat fra bestyrelsesmøde RLS
Onsdag den 12. juni 2019
Fraværende: Esther, Susanne,
Ordstyrer: Rene Berg

Referent: Claus Pawelczyk

DAGSORDEN
1. Dagsorden
1.1 Godkendelse

INDHOLD

REFERAT

a.

a. Godkendt

a.

a. Godkendt

3. Bestyrelsens udvalg
Skolehaveudvalg

a. Fremvisning af skolehaverne

a. Frugttræer sat i jorden, næste projekt er
bærbuske.

Trafikudvalg

a.

Gruppearbejde

a. Skolehaveudvalg

a. Bestyrelsen vil gerne bevilge økonomi til at
en lærer får tid til at hjælpe en ”skolepatrulje”
i gang.
b. Vi beder kommunen lave et tidsbestemt
standsningsforbud 7.40-8.00.
c. Skolens ledelse og personale arbejder
videre med den praktiske udformning af
projektet samt lanceringen af dette.
a. Udsættes

2. Referater
2.1. Referat fra
bestyrelsesmøde

b. Kulturudvalg
4. Orientering
a. Budgetopfølgning og
likviditet
b. Elevprognose (2017)
c. Juniorklub

a.

b. Gennemgået og taget til efterretning.
c. Blåt Hold ikke umiddelbart entydigt
interesseret i et skoledrevet tilbud. De melder
endeligt tilbage inden sommerferien.
d. Udsættes

d. Opfølgning på
bestyrelsens
kompetenceprofil
e. Ledelsesuddannelse

e. Både Peter, Betina og Claus er igennem
deres modul.
f. På plads med få ændringer
g.

f. Fagfordeling
g. Festivalplads: Mimers
Brønd
h. Ny linjefagsmodel.
5. Tema
a. Markedsføring

a. Taget til efterretning

h. Gennemgået ved Peter og Claus. En grafisk
og skriftlig udgave fremstilles snarest og
udsendes.
a. Peter fremlagde ledelsens
tanker om en øget
markedsføring, herunder

a. Bestyrelsen bakker op om en
presseansvarlig.
b. Åben hus dag
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6. Eventuelt
a. Telt til skoleafslutning
torsdag den 27. juni.

tanker om ændret
optagelsespraksis.

c. Youtube-kanal
d. Partnerskaber, eksempelvis Gaia, Kastalia,
Via, Skandinaviske Designhøjskole, Turbinen,
RGF, Ungdomsskolen, børnehaver
e. Kulturhus-tanken fortsat dyrkes og udvikles
f. Førskoletilbud undersøges af ledelsen
h. Herunder mulighed for at flytte en klasse
ud af skolen i perioden for at gøre plads til de
nye. Andre skoler tager mellem 1650-1850,
pr. 1. marts/1. april

a.

a. René undersøger med teltfirma og melder
ud.
b. Bestyrelsen hjælper med oprydning på
dagen.

Næste ordinære møde den 5. september 2019
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