Referat bestyrelsesmøde 30/9 2020

Afbud: Mette

1)
●
●

Vi præsenterer os selv
Forventninger og arbejdsform:
o Lasse lægger op til en forholdsvis flad struktur med stor inddragelse af hele bestyrelsen
o Lasse lægger op til, at vi finder ud af, hvordan samarbejdet mellem bestyrelsen og
ledelsen/medarbejderne skal være fremover - så vi sikrer høj grad af tillid
▪

Helle lægger op til, at vi også inddrager forældre, der ikke sidder i bestyrelsen.

▪

Mikkel lægger op til, at ledelsen også melder ind, hvad de har brug for.

▪

Lars Ole lægger op til, at vi melder tydeligt ud til forældregruppen, hvad vi arbejder
med.

●

Udviklingsarbejde (temaer)
o Jesper: vi skal også have nogle brede rammer
o Vi diskuterer hvor synlig bestyrelsen skal være over for forældregruppen
o Jesper præsenterer en udviklingsplan + en model (den skal diskuteres og udvikles senere
▪

●

Inge pointerer at skolen medarbejder skal være med til at sætte ord på (ejerskab)

Konstituering
o Formand - Lasse
o Næstformand - Helle
o Kasser - Jørgen
▪

Øvrige ansvarsområder:
●
●
●
●
●

●

Parklauget: Bjarke og Mette
Bygningsansvarlig: Rene
Støtteforeningen: Marie
Privatskoleforeningen: Lasse
Dagsorden: Lasse holder et formøde med ledelsen og sender en dagsorden
ud

Nyt fra ledelsen
o

o

Jesper orienterer om, at Ebbe har fået Corona. 10 børn er blevet sendt hjem. 4 har fået et
negativt svar. 4 lærere er også sendt hjem - tre er tilbage med negativ test. Endnu har ingen
meldt tilbage med en positiv test.
Jesper har skærpet over for medarbejderne at de skal overholde afstand- og sprit.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jesper: på fredag er der stop op dag for ledelsen
Jesper har arbejdet med Inge om lønsammenligning af pædagogerne
Der er også arbejdet med lærerne (vi sammenligner med Syddjurs)
Ledelsen har set på støttefunktionstillæg - der skal generelt ses på lønpolitik. Der er pt
ingen tr. for pædagogerne
Der er sagt farvel til Troels og Vicky
Der er blevet ansat nye pædagoger. Jakob starter i morgen og Trine 1. november.
Der er ansat en ny lærer - Camilla. Skal være i tredje
Der kommer en del nye elever til - ca. 5 i september (7 i alt efter ferien).
Der har været jubilæumsnedslag. Der kommer mindst fire. Der har været besøg af Hjemis
bilen. Der kommer T-shirts (støttet af Støtteforeningen). Bølleby til foråret.
Lugedag - den 24/10
APV. Jesper fortæller lidt om, hvordan de arbejder. Måske lave en personaleforening.
Noget om konflikthåndtering (elever og forældre). Noget om professionelle
praksisfælleskaber.

EVT
-

●

Næste møde - budgetmøde med revisor
Lasse har inviteret sig selv med på pædagogisk råd

Regnskab og budgetopfølgning
o Jesper præsenterer et arbejdspapir omkring budget
o
▪

Der mangler at blive taget hensyn til det nye lån

▪

Der konkluderes at det ser fornuftigt ud og at økonomien er sund

