Bestyrelsesmøde mandag d. 21. august 2017, kl. 18-21
på indskolingen Gl. Strandvej
Emner

Pkt. 1

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2

Opfølgning og status
Økonomi (bilag)

Pkt. 3

Skolebestyrelses årsberetning, årsberetning, budgetstatus, oplæg til byrådet vedr.
næste års budget – Ole kommer med et
oplæg

Pkt. 4

Værdiproces og præsentation af vores nye
bog og logo (bilag er udsendt tidligere
af Hans)

Beslutninger

Referatet fra juni godkendt
Dagsordenen godkendt

Hans gennemgik de aktuelle budgettal for året. Det
ser ikke umiddelbart så godt ud. Vores forbrugstal
ligger for højt - både på drift- og løndelen. Hans
har brugt de seneste dage på at gennemgå tallene,
da det overrasker os, at tallene ser sådan ud. Det
tyder på, at forklaringen bl.a. ligger i udfasningen
af læseklasserne og økonomien bag det. Udfasningen burde ikke have konsekvenser for skolens
økonomi, så derfor har Hans taget kontakt til de
relevante i forvaltningen for at få en nærmere afklaring. Derudover er der flere lærere, der er stoppet. Det koster en del, da hver medarbejder skal
have optjent ferie udbetalt, evt. 6 ferieuge, samt
den almindelige løn. Det har betydet en merudgift
på ca. 400.000 kr. Det er dog en udgift, der vil
udligne sig næste år, da de nyansatte fx ikke får
udbetalt løn i 4 uger i juli.
Ole har lavet et udkast til årsberetningen, men ikke
nået at rundesende den endnu. Forældrerepræsentanterne vurderer, om det er nok med input via
mail, eller om det skal med på næste møde.

Hans præsenterede den færdige værdifolder, og
han opsummerede tankerne og arbejdsgruppens
proces bag den. En proces der har stået på i over
et år. Den indeholder desuden skolens nye logo og
payoff - “her hører du til”. D. 1. september har vi
elevkick-off, hvor eleverne vil blive inddraget i processen. Efterfølgende vil skolens samlede forældregruppe blive præsenteret for arbejdet/folderen.
Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen tilkendegav, at de synes det var et flot arbejde, hvor skolen fremstår tydelig, visionær, men stadig genkendelig. Nu venter det svære arbejde med at få værdier til at leve i dagligdagen.

Pkt. 5

Fællesarrangementer
Kommende forældremøder

Pkt. 6

Årshjul (bilag)

Pkt. 7

Politisk initiativ vedr. skolepolitikken

Pkt. 8

Aktuelle emner i øvrigt – herunder nyt fra
ledelsen, personalet, elever

Pkt. 9

Evt.

Bestyrelsen har indtil videre være repræsenteret til
forældremøderne i 6.å. og 8.å. Det var nogle gode
møder. En vigtigt pointe til disse møder er, at skaffe opbakning til forældreforeningens videre arbejde. De øvrige årganges møder blev fordelt. Marianne rundsender oversigt med datoer.
Hans fortalte om September-festivalen og den afsluttende fest torsdag d. 7. september kl. 17-20.
Hans efterspurgte, om der var ønsker om yderligere arrangementer. Det kunne være foredrag/oplæg, som fx tog udgangspunkt i de nye
værdier.
Anders foreslog, at vi i dag kigger på hvilke store
emner på årshjulet (eller nye), som skal tages op
på næste møde. Morten foreslår, at vi allerede nu
beslutter hvordan og hvilke punkter lidt mere konkret således, at der fx allerede kunne være et oplæg klar til mødet. Det blev besluttet, at punktet
videreføres til næste gang. Der skal være fokus på
overdragelsen til den nye bestyrelse og deres videre arbejde med årshjulet. Inden dette møde, vil
Sebastian og Morten kigge og evt. justere årshjulet.
Anders er I ferien blevet kontaktet af Stefen Slott
fra Frederiksborg Amts Avis. I den forbindelse vil
han komme forbi skolen og lave en artikel sammen
med nogle forældrerepræsentanter fra et par andre
skoler. Anders tager kontakt til Stefen Slott og
aftaler nærmere. Artiklen vil omtale skolernes generelle økonomiske situation .
Hans orienterede: Det har været en god skolestart
præget af god energi. Desværre havde vi d. 30.
juni 2 opsigelser. Vi har ansat 5 nye lærere, som er
kommet godt i gang. Vi mangler stadig at ansætte
1 lærer pr. 1. oktober, da en af vores dygtige matematiklærere har søgt om orlov og flytter til USA.
En af vores lærere i 7.å. er pt sygemeldt med diskusprolaps. I forbindelse med denne orientering,
blev handlemulighederne i sådanne situationer
drøftet. Birgitte: Indskolingen er også kommet fint
i gang, og der er god energi. Torben: Samme som
på Indskolingen, men de er mere påvirket af personaleudskiftningen. Jan fortalte om nogle af projekter for skolens dygtigste elever. Bl.a. i samarbejde med Rungsted gymnasium. Morten foreslog
at sende Udskolingens “gå til noget” til DM i skoleudvikling.
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