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Dagsorden

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden

Referat
Godkendt.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Økonomi
- Budgetopfølgning
- Vedligeholdelsesplan
a. Budgetopfølgning
Der er indskrevet 218 elever, der mangler samlet set
4 elever. 1 på Turkis, 1 på Lilla, 2 på Rødt hold.
Statstilskuddet lander ca. samme sted som sidste år.
Det har nogle økonomiske konsekvenser at skolen
ikke er fyldt op som blandt andet kommer i form af
tilbagebetaling af statstilskud, det er en post
økonomien kan bære.

Budgetopfølgning v. Claus. Samlet set følges
budgettet fint, samtidig er der områder vi skal være
opmærksomme på.
b. Vedligeholdelsesplan

b. Der skal laves en længerevarende
vedligeholdelsesplan for skolens
bygning, udenoms-arealer, teknik
og inventar. Det skal sikres der
laves prioriteret, systematisk og
løbende vedligehold. Der
nedsættes et udvalg til næste
bestyrelsesmøde.

4. Opsamling på aktiviteter
- Arbejdsdage
- 50 ås jubilæum
a. Arbejdsdage. Det gik godt, god stemning, der blev
lavet en del arbejde. Der kan en anden gang tænkes
i organisering og tovholderopgaver. Der skal også
tænkes i opgaver der ikke kræver store
håndværksmæssige forudsætninger. Godt at det
blev meldt ud at man kunne deltage i del af dagen.
Det drøftes hvordan det bliver en naturlig del af
forældrekulturen at deltage i arbejdsdage. Det blev
nævnt det vil have positiv afsmitning hvis de
”gamle” forældre fortsat kan være kulturbærere.
Det drøftes om arbejdsdagen skal være fredag
eftermiddag (erfaringer fra Skagen, Claus)
b. Jubilæum
Claus orienterer om programmet 7.oktober.
Støtteforeningen har meldt sig på banen til at stå for
en mindre aktivitet/bod/cafe. De nye gule, der
starter næste skoleår bliver inviteret.
Rene orienterer om festen 8 oktober. Invitationer er
sendt ud. Billetsalget er godt i gang. Remisen er lejet

Det besluttes at næste arbejdsdag forsøgsvis
afholdes en fredag eftermiddag fra kl.14.00
med mulighed for at støde til løbende som
man får fri fra arbejde.
Afsluttes med fællesspisning

og der er plads til 200 personer. Baropgaven
varetages af tøjhushavens venner.
5. Orientering fra ledelsen
Orientering om længerevarende sygemeldinger.
Generelt har der været en del almindelig sygdom
blandt både børn og personale, afspejler
sandsynligvis meget godt resten af samfundet.
Der arbejdes på skolehåndbog, som kommer
snarest.
6.
-

Årshjul
Skolens politikker
Kompetenceoversigt personale
Kompetenceudviklingsplan
a. Skolens politikker. Det drøftes plan for gennemgang
af skolens formelle dokumenter som forskellige
politikker, retningslinjer, vedtægter og
forretningsorden
b. Kompetenceoversigt personale. Der er løbende
kompetenceudvikling blandt lærerne. Der er flere
lærere der ikke anvender deres formelle
kompetencer. Der skal være generel
opmærksomhed på om kompetencerne følger
behovet.
c. Kompetenceudviklingsplan. Der har siden 2017
været fokus på læsevejledning, ledelse og tysk.
I 2020 har der været fokus på buskørekort. I 2020 og
2021 på angsthåndtering, dette vil også være et
nødvendigt fokusområde fremadrettet.

7. Eventuelt

a. Det besluttes at der inden næste
bestyrelsesmøde skabes overblik over
de forskellige dokumenter. Disse skal
gennemgås og der skal tages stilling til
hvorvidt de skal opdateres og hvor de
kan arkiveres og tilgås.
b. Kompetenceoversigten skal
opdateres, både indhold og form.

Der skal være opmærksomhed på at
bestyrelsesmøder ikke afholdes på samme tid som
forældremøder
Det tilstræbes at afbud til bestyrelsesmøder meldes
ind i god tid.
Skolehaver
Marie orienterede om at skolen er kommet med i
forskningsprojekt ved VIA omkring Eksterne
læringsrum. I forhold til skolehaverne mangler der
endelig tilladelse fra kommunen, som dog er positivt
indstillet.
Der indhentes forskellige tilbud på gravearbejde til
etablering af skolehaverne
Der er indsendt ansøgning til større fond og der
afsøges flere fonde hvor der kan søges tilskud. I Uge
39 er der naturvidenskabsfestival, der er søgt midler
hjem der skal bruges i denne uge, disse bruges på
projekt mikro-forskere for indskoling og bi-rig natur
for mellemtrinnet.
Næste bestyrelsesmøde
-

-

Status på APV og processen
Overblik over og stillings-tagen til skolens formelle
dokumenter. Evt. nedsættelse af arbejdsgrupper til
opdateringsarbejde.
Arbejdsgruppe vedligeholdelsesplan
Årshjul forældre

