Referat
Emne: Ordinært bestyrelsesmøde
Deltagere: Rikke, Susanne, Carsten, Lone, Jeanne, Anders, Benny og Tanja
Afbud: Lotte og Bitten
Data om mødet
Dato: 22.03.2017
Tid: kl.19.00 - 21.00
Sted: Kassebølle

Dagsorden:

Uddybning:

Ansvar:

Beslutning :

1. Godkendelse af
dagsorden og
2. underskrift af
referat fra
sidst.
3. Nyt fra skolen
og fritter

Elevstatus
8.kl brobygnig
9. kl projektopgave
Uge 13 Cirkus
I Pads
Fødselsdag d 31.03
Møde med forældre til før SFO

Benny og
Jeanne

Skolens 140-års
fødselsdag skal
markeres. Der er en
taler på listen - Benny
tager gerne imod flere
talere.
Cirkus i uge 13 - om
fredagen. Børnehaver
og legestue er
inviteret.
Møde med forældrene
til nye 0- klasser. 8
elever foreløbigt. De
to nuværende 0.
klasser bliver slået
sammen med de
kommende 0. klasser.
Ny elev i 0.-2. klasse.
En elev udmeldt.
Skolen får besøg af
tre nye børn fra
Strynø, som kommer
på besøg efter påske.

Spil: Der gives et
konkret eksempel på,
hvordan skolernes
regler om spil på fx
telefoner er svært at
styre for både lærere
og elever. Vi
snakkede om, at spil
og aldersgrænser kan
virke ekskluderende.
Der arbejdes videre
med det pædagogisk.

3. Støtteforeningen

4. Økonomi

Jeanne

Forløbigt regnskab
leasing aftale - tilbud
Personaleønske om pedeltimer - kan vi
konvertere vedligeholdelselspenge til
timer?

Lone/Ben
ny

Intet møde i
støtteforeningen.

Regnskab:
Overskud på 409.000
i 2015. Likviditeten er
fornuftig. Bestyrelsen
kan komme med
forslag til, hvordan
likviditeten kan
bruges, fx til
arbejdsmiljø.
Der er flere
muligheder. Vi kan
ikke lave

fremskrivninger langt
frem i tiden, fordi
elev-antallet er uvist.
Kopimaskine

Leasing af
kopimaskine:
Bestyrelsen skal tage
stilling til, om vi skal
lave en ny
leasingaftale eller
købe vores egen.
Vores nuværende
aftale er for dyr. Lone
og Benny har
fuldmagt til at indgå
en ny aftale.

Pedeltimer

Pedeltimer:
Ønske fra lærerne og
bestyrelsen om en
fast pedel tilknyttet
skolen. Der blev
snakkede om at
indarbejde en fast
pedel-stilling. En
ansættelse skal tages
af driften, det kan
ikke tages af
likviditeten. Timer og
lønudgift bliver
undersøgt.

Belysningsprojekt - i energirapporten vi
fik sidste år var der et afsnit om
belysningen - evt SFO som startprojekt
?

Løntillæg lærerne jvf ordlyden i aftalen
var udgangspunktet at der gives tillæg
300 kr. på hinanden følgende år, det
afgøres om der kan gives dette.
Forhandling af lederløn - ifølge
gældende regler

Belysning:
For halvandet år siden
fik skolen lavet en
energirapport. En af
tingene i rapporten
var belysningen på
skolen, der er dårlig
og dyr. På et
tidspunkt vil det
kunne betale sig at
lave en ren
LED-løsning. Benny
efterlyser
bestyrelsens
holdning: Bestyrelsen
er meget positivt
stemt - forslag om at
tage energi/el ind i
undervisningen.

Løntillæg:
Lærerne hænger efter
i forhold til lønninger
på Langeland. Det
handler ikke om
overenskomsten, men
det handler om tillæg,
som lærerne i sin tid
fraskrev sig for at

hjælpe skolens
økonomi. Bestyrelsen
er positivt stemt, men
der skal regnes på
det, før bestyrelsen
kan sige ok. Det
handler om, at
lærerne skal have i alt
900 kr. fordelt over
tre år.

Lederløn:
Leder-lønnen skal
sættes op, hvis
elevtallet er over 100
elever to år i træk.

Lederløn

5. Personale 2017

Alle
SFO Maj/Juni

Personalsituation:
Der skal bruges flere
timer, når de nye
børn starter i maj
måned. Der bliver
ekstraudgifter i
månederne op til
sommerferien,
hvorefter børnene
skal i skole.

Overvejelser om at dele den nuværende
3-4 klasse

Personale situationen i kommende
skoleår, herunder årspraktikant.

Klasser:
Overvejelser om at
dele den nuværende
3-4 klasse i nogle
timer, da elevtallet nu
er 20 og 4-5 elever er
på vej
Personale og
årspraktikant
Ingrid går på efterløn
til sommer, desværre.
Anne-Dorte har bedt
om at få sin
aldersreduktion. Det
betyder, at når man
er over 60 år, så kan
man bede om at få
nedsat sit timetal med
175 timer svarende til
omkring 4 lektioner
om ugen.
Vi kommer til at skulle
ansætte. Ansættelsesproceduren står i
forretningsordenen.

MUS samtaler er afholdt og giver et
overblik over fagfordelingen

6. Generalforsamling

Indkaldelse
Hvem genopstiller/er på valg?
Valg af tilsynsførende, bestyrelsen
indstiller
Valg af dirigent bestyrelsen peger på?

Der er afholdt
MUS-samtaler for alle
lærere.

Alle

Benny spørger
Ingvard, om han vil
hjælpe til. Susanne
arbejder sammen
med Benny om en
beretning.
Lone og Benny kigger
på regnskabet og gør
det klar til
fremlæggelse.
Tilsynsførende er
forhindret, men
sender Benny et brev,
som han kan læse op.
Det er sidste år,
Vibeke Lunddal er
tilsynsførende, da
hendes periode på
skolen er slut. Vi skal
vælge en ny. Der er
to, der har henvendt
sig til Benny.
Bestyrelsen indstiller
den ene, Karin
Pedersen, som ny
tilsynsførende. Dette
skal besluttes ved
generalforsamlingen.

Der er ikke kommet
nogle indkomne
forslag til
generalforsamlingen.
Benny foreslår, at der
bliver holdt et lille
kursus i
bestyrelsesarbejdet
for nye medlemmer i
bestyrelsen.

7. Kommunikation

Besvarelse af henvendelser
Bestyrelsens nyhedsbrev

Alle

Bestyrelsen indstiller,
at henvendelser til
skolens ledelse skal
besvares inden for tre
dage.
Bestyrelsen indstiller,
at skolen kan
kontaktes via telefon
eller svarer. Dette
undersøges.

