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Referat af bestyrelsesmøde
onsdag den 23. oktober 2013 kl. 19
________________________________________________________________________
Fraværende: Hanne Jensen og Mette Tordrup
1) Økonomi
Økonomiudvalget har holdt møde og gennemgået estimatet. På grund af konflikten er der afvigelser på lærerlønningerne. Det bliver fortrinsvis brugt på den erstatningsundervisning, der gives dette og næste skoleår.
2) IT-status – tilbagemelding om det nye log-on-system
Problemet ser ud til at være løst, og det har fortsat høj prioritet, at det fungerer.
3) Orientering om ansættelse af serviceleder
Der var 50 ansøgninger til jobbet, hvoraf 5 blev indkaldt til samtale. Det endte dog med at ingen
af dem blev ansat. I stedet fortsætter Jørgen Frederiksen et når endnu. Det undersøges om
snerydningshjælp kan købes udefra.
4) Registrering af elevers fremmøde – fortsættelse fra sidste møder
Vi har konstateret, at der har været usikkerhed om hvordan registreringen af elevernes fravær
er, og vi har diskuteret om proceduren skal ændres. Vi har vurderet, at ulemperne ved et registreringssystem umiddelbart er større end fordelene. Den nuværende procedure ridses op i
næste månedsblad.
5) Orientering om skolens anvendelse af inklusionstilskud
Bestyrelsen blev orienteret om hvordan inklusionstilskuddet anvendes..
6) Budget 2014 – budgetskitse forelægges
Budgetskitsen blev gennemgået og det ser ud til at det bliver et stramt budget. På budgetudvalgsmødet vil der blive arbejdet videre med budgettet, som præsenteres på næste møde.
7) HP 2022 – opfølgning på bestyrelsesmøde vedr. HP 2022 den 3. oktober
- herunder udvalgsstatus
Formanden gennemgik et forslag til en præsentation af HP2022 for forældrene. Det tages op
igen på de næste to bestyrelsesmøder til endelig beslutning.
Bestyrelsesmedlemmerne har meldt sig til nogle udvalg i forbindelse med handlingsplanen, og
på rådsmødet den 6. november vil lærerne også melde sig til udvalgene, hvorefter udvalgsarbejderne kan gå i gang.
8) Meddelelser
• Der er årsmøde den kommende weekend. I mødet deltager Lars Frederik Henningsen,
Michael Jensen, Hanne Jensen, Mogens Olesen og Lene Lykke.
• Privatskoleforeningen har sendt en præsentation der handler om skoleforliget. Den vil
blive taget op på kommende møder.
• Den 31. oktober er der Spil Dansk Dag
• Den 7. november er der åben skole.

9) Eventuelt
Peter Dam orienterede om det kursus han havde deltaget i om fundraising.

____________________
Lars Frederik Henningsen

_____________________
Michael Jensen

____________________
Jan Ballegaard

______________

______________________

_______________

Preben Hansen

Mogens Madsen

Peter Dam

