Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. januar 2018 kl. 19.00 på skolen
Deltagere:, Michael Due, Anne Sofie Rasmussen, Anette Pihl, Viggo Aavang, Pedro Martinez, Mette
Birk, Line Gessø og en lære repræsentant (referent Michael)
Afbud:. Arne Vingum, Lars Baadegaard, Martin Nevers, Stefan Pedersen
1. Økonomi og budget
Balancen viser 250-300.000 kr. som forventet i underskud for 2017. Efter reguleringen i
børnehaven er større end forventet så det fremadrettet bliver lettere af få balance i børnehaven.
Likviditet har det ok, da vi kun et har en negativ cash flow på 150.000 kr. (ikke revidere tal)
I budgettet 2018 stiler vi efter et overskud på 170.000 kr., hvilket kan opnås efter afskedigelses
runde i december.
2. Personale og ansættelse
Afskedigelse runden er overstået. To medarbejdere er sygemeldte i forlængelse af
afskedigelserne. De øvrige lærerne vikariere i sygemeldingsperioden.
Pedro overvejer en praktikant i jobprøvning.
3. Trivsel: Kultur forandringens veje
”Kultur forandringens veje” er lave for den store gruppe og den lille gruppe. 4-5 venter og vil
gerne have projektet men Martin har hjernerystelse.
Kommunens nye projekt er at sender de pædagogiske konsulenter ud på skolerne mere aktivt
og det lader til at kommunen vil lade dette forsætte. Andre skoler er meget glade for det og
Pedro mener også at det giver hurtigere opsporing hvis børn har problemer. Tilsvarende er
gældende for børnehaven.
MUS: Pedro er ved at gennemføre MUS samtaler.
4. Oprettelse af 8.-9. klasse udbydes som et tilbud. Det indebære:
Vi vil gerne skabe livsduelige unge mennesker i forlængelse af skolen nuværende værdier.
Lærerne har besøgt Vester Skerninge Friskole som inspiration på pædagogiske dage. De
naturfaglige fag og samfundsfag kommer til at fylde mere. Vi har en aftale med Trunderup ift.
lån af fysik/kemi lokale. Vi kan allerede nu udbyde af tysk, spansk og engelsk på
overbygningsniveau. Det vil ikke blive tale om linjer men bruger projekt som individuelle
undervisnings form. Vi laver afgangsprojekt og skolen vil forsat være eksamens fri.
Det blev enstemmigt besluttet at vi forsætter med af lave overbygning. Vi gør det uanset antallet
af elever for vi ser det som en investering for hele skolen.

5. Orientering fra Børnehaven
Vi forsætter med at få vurderet legepladsen via frie børnehaves netværk: 2000 kr.
Annette tager kommunes kurser vedr. læreplaner, som der er komme igen i 2018.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal vi have et hæve/sænke puslebord.
Der afholdes også en lille fastelavn afholdes i børnehaven.
6. Orientering fra skolen
Vi har fået tre nye elever, de har alle fået kontakt familier.
Juleteater gik helt fantastisk og var det bedste teater vi nogen sinde har lavet, -som sædvanlig!
Pædagogiske dage, -kørte rigtig fint med forældrene som undervisere. Og lærerne havde nogle
gode dage.
Lejerskole: Der er lave kontrakt med Møgelø, lejrskolen skal 30. maj - 3. april.
7. Musikskole
Michael har taget ansvaret for musikskolen efter at Lasse er sygemeldt. Katrine Bonde-Hansen,
Ludvig Søndergård og Jens Peter Leonhard, samt Sarah at vikariere for Lasse. Det lader til at
Jens allerede har gjort det fin med samspil. Som tidligere har vi et ønske om at lave en
musikskole forening til at drive musik skolen. Billedskolen er åben overfor at ideen om at ligge
musiskolen ind under billedskolen. Michael går videre med det.
8. Løbende sager og sjaks:
Planlægning af forårets arrangementer
Fastelavn 3. feb. Tovholder: Søren og Line
MGP fest for hele byen. Tovholder: Mette, Teresa,… og mange flere
Skolemøde: At gøre overbygningen til et fælles projekt. Tyge har lovet at faciliteter mødet
160 års jubilæum: Vi overvejede om vi kunne holde 160 år fødselsdag i juni i forbindelse med at
Foderstoffen har indlejret et stort telt. Vi besluttede dog at udskyde beslutningen og hvis vi
afholder stor fest ligger det nok bedst i sensommeren. Foderstoffen vil gerne støtte op om
friskolen og har en børnekoncert i april hvor vi må reklamer.
9. Aktuelt:
10. Eventuelt
11. Eventuelt lukket punkt

