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Bestyrelsesmøde den 27. maj 2010

Tilstede: Mariann, Helge, Lars, Camilla, Lise, Gro, PG, TW og CA

1. Henvendelsen til rådmanden fra en gruppe forældre

Punktet havde deltagelse af chef for Videncenter for Trivsel og Sundhed Poul Lundgaard
Bak samt områdechef Birgitte Simonsen, der også begge deltager i det aftalte
dialogmøde på tirsdag, hvor henvendelsen vil blive taget op.

2. Orientering

Peter orienterer om planlægningen af det kommende skoleår.

Vi har 3 barselsvikarer som fortsætter efter ferien, hvor vi også forår brug for en for MF.

Susanne Fries overtager en del andre opgaver til næste år, og kan derfor bevare sin
ansættelse på skolen. Michaels Mad og Vin, som leverer maden næste år, forventes også
at kunne levere mælk ved samme bestilling.

3. Årsberetning

Marianns udkast til årsberetning vedlagt som bilag.

Årsberetningen blev gennemgået og tilrettet for enkelte fejl og mangler. PG og CA retter
den endeligt til og sikrer, at den er klar til udsendelse inden/på dialogmødet på tirsdag. 

4. Antimobbestrategien

CA orienterede om status for arbejdet med antimobbestrategien.

Strategien er kommet tilbage fra Videncenter for Trivsel og Sundhed samt
Amokkonsulent Dorte Pedersen. Den er ikke endnu helt færdig, da vi mangler et
væsentligt punkt om indgriben.

Vi mener dog nok at kunne præsentere den på dialogmøde med bemærkninger. PG og
CA sørger for at den er klar.

5. RULL

Børn og Unge ønsker at der skal fart på processen og har ansat en arkitekt som
proceskonsulent.

Skolen skal fremsende ønsker om forventede pædagogiske gevinster og mål for en
ombygning og arkitekten vil herefter prøve at vende tilbage med forslag til en
udformning af ombygningen. Processen forventes at være beskrevet inden
sommerferien.

6. Samsoc

Alle ønsker der er fremsendt ser ud til at kunne gennemføres. Peter holder møde igen i
næste uge med Samsoc for at de sammen kan gennemgå skolen og komme med forslag
til placeringerne af de mange tiltag.

Der bliver tale om lidt ude og meget inde på skolen.

For referatet

Carsten Häggqvist
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