Referat af bestyrelsesmøde
Tid: Onsdag den 8. Januar 2020 kl 19-22
Deltagere: Pedro Martinez, Annette Pihl, Mette Birk, Arne Vingum, Lars Baadegaard, Martin Nevers,
Viggo Aavang, Dagny Egelund, Maria Storm, Vibeke (for lærerne), Anne Sofie Rasmussen.
Afbud: Ingen afbud, men med Mette en smule forsinkelse.
Fie bød velkommen og vi rundede lige julemarkedet, som gik meget fint og gav lige omkring
10.000 i overskud. Det var så fint at både vuggestue, børnehave og skolebørn optrådte. Lotteriet
var en stor succes, med mange flotte gaver. Måske skal bestyrelsen også træde lidt ind på scenen i forhold til at finde gaver til lotteriet.
Linne Gessø er udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med flytning til Sjælland, og dermed er Lars Bådegaard
indtrådt som almindeligt medlem af bestyrelsen.
1.Orientering om økonomi og budget. (Viggo)
Regnskabet for 2019 er ikke gjort op, men vi har med udgangen af 2019 omkring 250000 mere i kassen
end ved udgangen af 2018. Vi forventer et overskud for året. Det har også været et år uden langtidssygemeldinger og større hængepartier fra tidligere ansættelser. Vi skylder Pedro og lærerne stor tak for at
have holdt sig sunde og raske og drive skolen, så dens økonomi også er sund.
Der er udarbejdet et foreløbigt og forsigtigt budget for 2020, som giver et underskud på kr. 213.000. det
hænger sammen med lidt elevafgang i efteråret, og så skal det gennemarbejdes, så vi kan få et godt styringsredskab. Vi skal ud og finde nogle flere børn til skolen, men det er vi fortrøsningsfulde overfor.
Det er godt at det er lykkedes os at drive skolen med overskud også med et lille elevtal.

2.Orientering:
-Vuggestuen og børnehaven (Annette)
Det går fint i vuggestuen og børnehaven. Vi har lige taget imod et nyt vuggestuebarn. Foråret byder på
arbejde med styrkede lærerplaner. Der er ikke helt overblik over, hvordan vi griber det an, og det har
kommunen heller ikke. Der skal ligge noget på skrift 1. juni. Bestyrelsen og forældrene skal inddrages i
processen. Det hører vi nærmere om hen ad vejen.
Der har været afholdt en pædagogisk dag, med et lille mini-projekt omkring rutiner, som er første lille
spadestik.
Der er 11 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn i børnehave og vuggestue lige nu. Dorthe har fået en tidsbegrænset stilling i vuggestuen for at sørge for en ordentlig normering i de travle formiddagstimer.
-lærergruppen(Vibeke)
Vi er lidt i en opstartsfase efter en ferie og projekter før jul, så skolen er ved at lande i noget der minder
om en almindelig hverdag igen. Projekterne før jul har fungeret sindssygt godt for både lærere og elever.
Vibeke og Ann skal i gang med et kommende filmprojekt, og femte og opefter er så småt gået i gang med
deres nytårstaler. Der er en god stemning på skolen og lærerne er i gang med at dykke ned i årsplaner og
det faglige indhold.
-skolen(Pedro)
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Det er nemt at lave god skole når alle er på i alle timer. Kræfterne er godt godt givet ud, og vi kommer
tilbage fra ”juleprojekterne” med en god energi. Når de voksne arbejder sammen skaber det en fed synergieffekt. Nu skal vi så tilbage til en hverdag i skolen, og holde fast i den gode energi vi har nu.
pedro er ikke længere ny i erfa-netværket for skoleledere, så han er begyndt at træde lidt mere i karakter
og arbejdstøjet i erfagruppen. Det giver sig særligt udtryk i høringssvar til skolen. ”Opvækst og læring” i
Kommunen er blevet beskåret kraftigt, og det lider kommunens børn og unge under.
Der blev også sagt tak for julegaven til personalet, som er en personaleaften med middag og musik på foderstoffen.
Pedro har sagt ja til 8 klummer mere i midtfyns-posten i den kommende sæson, og han vil gerne tage
imod inspiration og hjælp til indholdet.
Vi er meget glade for vores praktikanter fra lærerskolen, og praktikvejlederen fra lærerskolen var meget
imponeret over det faglige niveau og indhold i undervisningen, som er skabt i samarbejde mellem skolens
faste lærere og praktikanterne. Det er godt at være ude i god tid men stillingsopslag til kommende årspraktikanter, så vi øger sandsynligheden for at få en fagkombination som vi ønsker.
Skolen er i gang med at forny sin kopi-aftale. Det arbejder pedro og viggo på at få på plads.
Pedro har en springfinger, men derud over har vi det godt.
3.Nyt fra løbende sager og Sjaks
- Varmekilde til børnehave/skole (Viggo)
Skolens gasfyr er for så vidt et fint fyr, men det skal skiftes på et tidspunkt. Det vil nok koste skolen omkring 150.000-200.000.
Det er mere presserende at vi får håndteret et skifte af varmekilde i børnehaven og vuggestuen. Der arbejdes på at indhente tilbud på en varmepumpeløsning, som kan finansieres på forskellig vis. Viggo gennemgår de forskellige tilbud, og sender forslag og anbefalinger til bestyrelsen, som reagerer skriftligt, så
Vi kan handle hurtigt og fleksibelt.
Pedro undersøger med Finn hvor meget olie der er tilbage i tanken.
- Rekruttering/PR ( Dagny/Anne Sofie)
Dagny og Anne Sofie har mødtes og vil lige nu fokusere på at reklamere for forårsSFO. Det arbejder på
plakatløsninger, annoncer i Midtfynsposten og på Facebook. Der arbejdes videre med foldere til skolen
når vi har afholdt skolemøde, som kommer til at handler om værdier.
4.Kommende arrangementer/opgaver ( Anne Sofie)
- Fastelavn
Der er fastelavn den 23. februar. Det er kun Søren som er på arbejde af personalet. Forældrerådet i børnehaven står for arrangementet. Søren er Konferencier og tovholder.
- Skolemøde.
Skolemødet kommer til at handle om værdier. Pedro spørger Tyge om han vil komme og styre slagets
gang.
5.Evt.
Der er pædagogisk dag. Og der mangler forældre som kunne have lyst til at overtage skolen for en dag.
6. Lukket punkt
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