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Referat af bestyrelsesmøde den 15. .ovember 2011.
 
Mødet blev flyttet fra personalerummet til Niels´ kontor.
 
Mødet var det første møde i den nye bestyrelse.
 
Præsentationsrunde af de tilstedeværende: Gro, Carsten, Sofie, Majbrith, Jakob, Knud
Erik, Sven, Lars, Niels.
Der var afbud fra Ismael, Mathias og Tom. Elevrådsrepræsentanterne deltog ikke i
mødet, men var inviteret.
 
Konstituering af bestyrelsen for det kommende år:
Valg af formand: Sven,
Valg af næstformand: Jakob bliver næstformand
 
Kort introduktion til skolebestyrelsesarbejdet.
Se uddrag af Skolestyrelsesvedtægten efter dagsordenen.
 
Det vil være en rigtig god idé, at intensivere bestyrelsesmødefrekvensen i den
kommende periode for at få sat det ”nye” bestyrelsesarbejde godt i gang. Evt. møde
hver 4. uge.
 
Punkt 1. Godkendelse af referat af møde den 30. august 2011
Referatet blev godkendt.
Under punktet aftaltes følgende procedure: kort efter mødet sendes referatet via Intra til
medlemmerne af bestyrelsen til kommentar/ foreløbig godkendelse.
En uge herefter offentliggøres referatet. På det kommende bestyrelsesmøde godkendes
referatet endeligt ved medlemmernes underskrift på en papirudgave, som efterfølgende
opbevares på skoleleders kontor.
 
Intra er fremover kommunikationsvejen mellem skolen og bestyrelsens medlemmer
Der udsendes straks en ”prøvebesked”, hvor alle forældrene svarer tilbage, så vi kan
konstatere hvorvidt der skulle være problemer.
 
Punkt 2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendtes
 
Punkt 3. Meddelelser
Formanden:
Ingen meddelelser fra den afgående formand.
Den nye formand orienterede om ansættelsesforløbet, hvor et enigt ansættelsesudvalg
pegede på Martin Appel Loft.
 
Ledelsen:
Orientering om intromøde for skolebestyrelser den 29. november 17.00-18.30 eller
19.00-20.30. Giv besked til NP senest fredag, hvorefter Niels melder til.

 
Dialogmøde med rådmanden den 28. november. Tilmelding til NP senest den 23,
hvorefter Niels tilmelder deltagere.

 
Orientering om orienteringsarrangement for kommende børnehaveklasseforældre den
30. november 19.00.
 
Niels orienterede desuden om hele indsatsen vedr.:  MIN - DIN – VORES SKOLE
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Tom og Niels besøger 5 daginstitutioner om formiddagen i løbet af den kommende tid.
Hvis nogle forældrene kan deltage vil det være en god ide.
Vi sender mødedatoerne ud, og hvis nogle af forældrene i bestyrelsen har mulighed for
at deltage, vil det være en god idé.
Der udsendes invitation til orienteringsmødet til de 111 potentielle skolestartere fra
distriktet i løbet af de kommende dage.
Vi aftaler at Nip-napperen deles ud af medlemmerne i bestyrelsen til samme kreds ca.
en uges tid før orienteringsmødet for de kommende børnehaveklasseforældre.

 
Skolen har siden sommeren 2010 haft en ”afgørelsen” fra Arbejdstilsynet (AT)
vedrørende lærergruppens psykiske arbejdsmiljø. Der blevet arbejdet med dette siden vi
fik ”afgørelsen” og der har i sommeren 2011 været lavet en afsluttende rapport, ligesom
AT har været til opfølgende møde for en uge siden. Sagen er nu afsluttet med at AT har
henlagt den. Skolen har altså ikke længere noget hængeparti med AT.
 
Elevrådet:
Ingen elevrådsdeltagelse.
Det er vigtigt for bestyrelsen, at der holdes god kontakt til elevrådet.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved selve valgproceduren til elevrådet.  Vi snakker med
elevrådet om proceduren.
 
Punkt 4. Orientering fra elevrådet om deres arbejde, herunder valg til
elevrådet.
Punktet blev udsat, idet ingen elevrådsrepræsentanter var til stede.
 
Punkt 5. Skolens økonomiske situation
Orientering om skolens økonomiske situation (status pr. 31. oktober)
Niels gennemgik det tilsendte bilag om økonomien. Der vidner om en særdeles stram
opbremsning af økonomien, der på alle måder har været og er særdeles mærkbar, men
på den anden side også tydeligvis giver rigtig gode resultater på regnskabet.
Der udmeldes en forsigtig optimisme i forhold til at slutte årsregnskabet 2011 i balance.
Den varige budgetforbedring fremover, med de indførte reduktioner, vil være i omegnen
af 1,5 mill.
For den fremtidige budgetlægning vil det være vigtigt ikke at ansætte ekstra lærere,
men skabe gode forhold for de, der er på stedet.
 
I forbindelse med diskussionen om den økonomiske situation blev det aftalt, at Sven
kommer og snakker med den enkelte medarbejdergrupper og fortæller om bestyrelsens
påskønnelse af deres indsats.
Ligeledes aftaltes det også, at der skrives ud til forældrene om resultatet af
opstramningen og den positive effekt den har haft. NP og Sven laver udkast til
skrivelsen.
 
Punkt 6. Opsamling fra dialogmøde den 10. oktober 2011
Der var et lille fremmøde til mødet, og det tager vi som et udtryk for tilfredshed.          
 
 
Punkt 7. Status på initiativer i forlængelse af dialogmøde juni 2011
Skolehjemsamarbejdet (Gro, Sofie, Majbrith)
Lejrskoler (Carsten, Niels, Lars)
Samarbejde med lokalområdet (Jakob, Martin og Tom)
Hvordan kan vi få flere elever til skolen (Martin, Gro)
Samsøgades skoles skoleport og forældreintra (Sven og Knud-Erik)
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De enkelte grupper har selv ansvaret for at deres punkter bliver sat på dagsordenen når
de er klar.
 
Punkt 8. Næste møde:
Mandag den 12. december 2011 klokken 19.00 til 21.30 fællesskab med SFO-
forældrerådet.
Martin Appel Loft vil deltage i mødet
Lars har meldt afbud til dette møde.
 
Punkt 9. Hvordan skal indsættelsen af ny skoleleder foregå?
Carsten, Sven, Majbrith, Tom og Marianne Dam udgør et hurtigtarbejdende udvalg, der
kommer med et forslag. Sven indkalder.

 
Punkt 10. Punkter til kommende møders dagsorden
Idrætslærerne ønsker at inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med at etablere en
idrætskultur, Majbrith tager det op.
Det er vigtigt med en statusbeskrivelse på SFO lige nu på det kommende forældremøde.
Det kunne være en god ide med et par temamøder om året for forældrene. Forslag
kunne være møder for evt. førskoleforældre eller teenageforældre eller andet.
 
Punkt 11. Eventuelt
Fotografering til næste møde af bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden.
 
 
For referatet.
Carsten
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