Bestyrelsesmøde mandag den 11/11 kl. 19.00
Dagsorden
Afbud: Martin, Michael
Referat: Bente indtil pkt. 4. Morten resten.
1. Godkendelse af referat
Godkendt af alle fremmødte
Bem.: Vedr. Storkereden, har JC kontaktet Mina. Jord ved p-pladsen er flyttet, kloak er
renset og adgangsvejen til skolen bagom gym. sal, etableres til foråret.
Der er indkaldt til forældremøde / generalforsamling d. 20.11 i Storkereden.
Fælles møde med bankrådgiver i bestyrelsen udsættes til januar mødet. (Michael laver
aftale)
2. Meddelelser
Formand: Der er afholdt 3 arrangementer siden sidste møde og storforældremødet med
Frede Braüner d. 14. er godt annonceret. Lillegruppens forældre sørger for forplejning.
Skoleleder: Orientering om dispositionsbegrænsning. Medfører, at der tilbageholdes 12.000
kr pga mindre lønstigning end budgetteret.
Orientering vedr. restancer. Pantefoged er sendt til én skyldner, én er påbegyndt betaling, 2
er ikke begyndt. Rykkes.
En elev har fået forbud mod at køre med bussen pga konflikter.
Svend laver kloakering færdig i fritterhaven.
Henvendelse fra familie vedr. elev til bh.kl., dog uden at to større søskende følger med. De
bydes velkommen.
CL-kursus for lærerne aflyses i november pga for få tilmeldinger til kurset. Forsøges
gennemført til foråret.

Lærerværelset er i kontakt med Heidi, men der kan ikke siges noget om hvornår hun er klar
igen.
Udvalg: Michael og JC har kontaktet banken vedr. lån til ny bus. Banken er positive.
Laila foreslår, at hvert rengøringshold laver en ressourcebank. Laila udarbejder et forslag
til holdlederne.
Lærerne: Thea er startet som vikar for Heidi og er kommet rigtig godt i gang.
3. Godkendelse af erstatningsundervisning
Bilag er udlevet til bestyrelsen. Formanden har underskrevet, at skolen ikke anser det for
nødvendigt at gennemføre erstatningsundervisning, idet der undervises i flere klokketimer
pr. klassetrin, end basistimetallet i folkeskolen. Godkendt af bestyrelsen.
Plan for erstatningsundervisning efter lockout er fremlagt og er godkendt af bestyrelsen og
vedlagt referat.
4. Evaluering af bestyrelsens arbejdsområder
Efter jubilæum blev det vedtaget at bestyrelsen igen skulle til at lave andre opgaver end alt
det praktiske der har været, så der må forsøges at få involveret nogle flere i opgaverene i
stedet for altid at være dem der står med arbejdet. Og så få bedre styr på hvem der kommer
og at det ikke altid er alle fra bestyrelsen der behøver at kommer og hjælper.
Der skal generelt kigges på aktivitets niveauet ved arrangementer.
Der skal evalueres efter aktiviteter, for at undgå at de løber løbsk og for at der sker en
naturlig udvikling, så det ikke bliver det samme år efter år.
Bedre til at vælge imellem arrangementer så vi vælger de gode og fravælge de dårlige.
5. Budget
Første udkast til budget for 2014-15 ligger klar, og bestyrelsen skønner at det ser fornuftig
ud for 2014 når investeringer og personale holdes på nuværende niveau.

Budgettet gennemgås nu for fejl og fremlægges endeligt på næste møde.
6. Rammer for aftaler med lærerne om arbejdstid
De væsentlige ændringer fra ”gamle” til ”ny” regler gennemgås og der ses på
fordel/ulemper, samlet set kan vi ikke ændre 25 års arbejdes mønstre hen over en
sommerferie. Jens Chr. foreslår at vi hen over foråret ser på hvordan vi i samarbejde med
lærerne kan finde den løsning der passer bedst for os, for samtidig at bevare det arrangement
niveau lærerne ligger i skolen.
Bestyrelsen vil ikke lave konkrete ændringer, men ligger op til at der findes en brugbar og
fornuftig løsning imellem lærer og skoleleder, løsningen skal som grundtanke ikke bruges til
at spare penge, men må samtidig ikke koste ekstra. Jens Chr vil løbende melde tilbage til
bestyrelsen om hvad løsningen indebære.
7. Lønforhandling
Der snakkes om der kan findes nogle ”frynsegoder” der kan være mere værd for lærerne end
en reel lønstigning. Bestyrelsen lægger op til at der kan forhandles med lærerne om hvad de
ønsker.
8. Evt.

