Referat
Emne: Ordinært bestyrelsesmøde

Data om mødet

Mødedeltagere: Benny, Jeanne, Anders, Rikke, Lone, Susanne,
Carsten, Catrine
Afbud: Bitten, Lotte, Ann-Charlott, Tanja
Referent: Catrine

Dato: 15. Juni -2016
Tid: ca. kl.19.00 - 21.00
Sted: Kassebølle

Dagsorden:

Uddybning:

1.Nyt fra skolen og fritter

Relevant nyt: Teater, afslutning ved
sommerfest, derefter oprydning. Elevskemaer
ligger på hjemmesiden.

2. Støtteforeningen

Nyt fra støtteforening: Loppemarked var tyndt
besøgt. Stor opbakning fra lærerne. Der skal
fremover være annoncering.

Ansvar:

Beslutning :

Benny, Jeanne
og lærerrepr.

1. Det er besluttet, at elever i
4.-5. klasse tilbydes at komme i
fritter

Person fra
støtteforening

2. Det blev drøftet, at der
fremover skal være annoncering
eller anden promovering for at
sikre tilslutning.

3. Økonomi

Nyt omkring økonomi: Likviditet ser fint ud, og
vi følger budgettet. I det tilrettede budget er
der taget hensyn til lokalløn og forhøjet
timeantal til en lærer. Overskud på 117.000
kr. i år. Prognose (96 elever forår og 90
efterår) for 2017 ender med et underskud på
47.000 kr.

Benny og Lone

3. Der er blevet lavet et revideret
budget for i år og en prognose for
2017. Det blev besluttet, at Lone
og Benny fremover mødes et par
dage før bestyrelsesmøderne og
drøfter økonomien.

4. Rengøring

Vi skal have en afklaring om ansættelse af
rengøringshjælp. Det tager for meget af
undervisningstiden, når lærerne selv skal gøre
rent. Forældrerengøring har ikke tidligere
været en succes. Der ser ikke ud til, at der er
råd til en fastansat rengøringshjælp.

Benny

4. Det blev besluttet, at
Carsten og Susanne står for at
finde forslag til løsninger på
rengøringsproblemet.

5. Bestyrelsens rolle

Hvad forventer vi af hinanden? Benny
opfordrer særligt nye bestyrelsesmedlemmer
til at læse på Friskoleforeningens hjemmeside.
Der kan man blive klog på bestyrelsens rolle
over for lærer, elever og forældre. Der blev
også snakket om, at forældre kan have en
forkert opfattelse af, hvad bestyrelsens rolle er
- og at det også derfor er en fordel at være
klare på rollen.

Alle

5. Det blev besluttet, at Benny
arrangerer et
forældrearrangement med Peter
Mondrup, der er konsulent fra
Friskoleforeningen. Han kan ridse
linjerne op for bestyrelsens
arbejde og rolle.

6. Årshjul

Der mangler et årshjul. Link til
friskoleforeningens administrations-kalender til
et årshjul

Alle

6. Det blev besluttet, at
Susanne og Benny laver et
udkast til bestyrelsens årshjul,
hvor fx planlægning af formåls

http://www.friskoler.dk/da/administration/filar
kiv/ meget er måske kun relevant for skolens
ledelse og administration, men god at blive
klog af. Vi kan måske slette og tilføje, så det
passer til Kassebølle. Vi kan også se på
forslagene fra generalforsamlingen og lægge
dem i årshjulet.
7. Kommunikation

Hvordan kommunikerer skolen til forældrene?
Det opleves, at der anvendes mange
forskellige metoder; mail, sms, lektieplan,
hjemmeside…

-debat indgår og et
overdragelsesmøde fra en
“gammel” til ny bestyrelse.

Benny

7. Jeanne lægger bestyrelsens
referater på hjemmesiden
fremover. Det blev besluttet, at
lærerne internt finder ud af en
ensretning af kommunikationen
til forældre og elever.

Benny / alle

8. Det blev besluttet, at Benny
følger op overfor de
pågældende forældre og
elever. Og at bestyrelsen
opdaterer skolens principper for
håndtering af klager og lægger
det på forældredelen af
hjemmesiden.

Benny oplever, at flere forældre er blevet vant
til at se på hjemmesiden - det er positivt.
Derudover er:
- Lektieplanen noget, der skal bruges
- Facebook er til “sjov”
- Kontoret kommunikerer via
hjemmesiden
- Lærernes kommunikation til elever og
forældre går via lektieplanen og mail.

8. Elevsager

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra
forældrene til 2 elever. Disse er sendt til
Benny, der har taget kontakt til forældrene.
Har vi på skolen principper for, hvordan vi
håndterer forældreklager? Ja, skolen har
principper, der skal pudses af. Og klager skal
følges op, så forældre føler, at der bliver taget
hånd om deres/elevens situation.

9. Forplejning

Mange kommer til bestyrelsesmøderne
møderne direkte fra arbejde - skal vi spise lidt
mad til møderne? Benny har den holdning, at
det er en god gestus for skolens side med lidt
forplejning til bestyrelsesmøderne.

Alle

10. Næste skoleår

Der er behov for at tilbyde Rasmus Drabe øget
timetal. Økonomisk er der mulighed for det.
Årsagen er, at 4.-5. klasse skal opdeles efter
sommerferien.

Benny

10 Timeantallet er bevilget.

11. Opgavebeskrivelser

Arbejdsfordelingen mellem Jeanne og Benny.

Jeanne og
Benny

11. Det blev besluttet, at
Benny sender
opgavefordelingen til
bestyrelsen til orientering.

12. Evt

PR skulle have været på dagsordenen, men
det smuttede.
PR er på som fast punkt på lærermøderne.
Hvad kan der gøres? Her tales blandt andet
om legestue i SFO’en to gange om ugen - det
er undervejs og vil kunne tiltrække flere børn
til børnehaveklassen. Det er også vigtigt, at
lærerne er i trivsel. Der kan holdes åbent hus
på skolen. Samarbejde med børnehaverne er
vigtigt for til tiltrække elever.
Der blev snakket om små årgange i særligt de
mindre klasser. Samlæsning af flere klassetrin
bliver gjort i mange skoler. Det er også blevet
gjort på Kassebølle tidligere. Det kommer

fremover på dagsordenen som et fast punkt
sammen med elevtallet i o.- klasse.
Der var for mange púnkter på denne
dagsorden - mødet sluttede en time senere
end planlagt. Det er ikke rimeligt i forhold til
lærerne. Fremover skal mødetiden holdes, og
dagsordenen må prioriteres og forkortes.

