Ugelbølle Friskole – møde d. 16/6-2021

Fraværende
Mette Mørch
Mikkel Degn
Louise
Nikolaj

1. Godkendelse af referat
Referat godkendt.
2. Nyt fra ledelsen
Der planlægges en klatrevæg på gavlen af skolen. Pris ca. DKK 25.000. Rune er primus motor. Der er
støtte fra Støtteforeningen.
Fagfordeling for skoleåret 2021/22 er færdig. Aktivitetsplan er sendt ud, så alle er bekendt med
arbejdstiden som lærer. Klar fordeling af arbejdstid på respektive opgaver. Der lægges op til løbende
dialog om arbejdsopgaver, så evt. ”overskudstid” kan bruges på andre opgaver.
Stadig en coronasituation – vi holder fast med samme retningslinjer indtil sommerferien. Der er
stadig medarbejdere der ikke er vaccineret, og der er konstateret enkelte tilfælde corona på skolen.
Der sker udfasning af økonomisystemerne TEA og TØS. Systemerne erstattes af et nyt integreret
system, der letter en række processer.
Inge er retur nu på 20 timer (+).
Louise er sygemeldt. Er forhåbentligt snart retur.
Der arbejdes ligeledes på bemanding på fritidsdelen.
3. Regnskab og budgetopfølgning
Vi er foran på budgettet med ca. DKK 485.000. Det er især ejendomsdrift og administration, der
viser positiv afvigelse på omkostningsposter.
Markedsføring har vi endnu ikke brugt noget på. Der blev brainstormet på forskellige løsninger.
Det er vanvittig flot – bestyrelsen understregede, at det er væsentligt at rose medarbejderne for at
have ”holdt for” i en svær tid!
4. Forældrekredsmøde
Der er indkaldt rettidigt.
Støtteforeningens generalforsamling afholdes samtidig
Praktisk: Jesper, Inge og Lasse foretager planlægning
Officiel dagsorden udsendes 14 dage før – forslag kan indsendes 15 dage før.
Fremtidigt overvejes det at flytte forældrekredsmøde fra maj til august. Dermed kan de nye komme
med. Dette fremføres som et bestyrelsesforsalg.
Tilsynsførende Winnie Hoge ønskes genvalgt.
Overvejelse omkring et underholdningselement.

Der opleves en stemning af ”mathed”. Vi har brug for forøget engagement. Når Corona-situationen
lægger sig og skolens sædvanlige arrangementer genoptages, bør den gamle kultur kunne
genoprettes.
Støtteforeningen har brug for nye medlemmer. Ellers må den afvikles.
Bestyrelsens mandater udløber som følger:
-

Lasse ønsker ikke genvalg
Helle ønsker genvalg
Jørgen ønsker genvalg

-

Mette ønsker at udtræde
Mikkel ønsker at udtræde

Suppleanterne Marie og Lars-Ole er på valg, da perioden for suppleanter er 1-årige.
5. Status på pavillon
Møde med Jytas. Vi har fået tilbud på en indvendig renovering af pavillonerne på Jytas´ regning,
under forudsætning af at vi forlængede kontrakten på leje. Vi ønsker at reducere lejen, hvilket vi gav
som oplæg til Jytas.
Vi mener stadig, at det på den lange bane er for dyrt for leje.
Lars Ole og Erik etablerer et byggeudvalg, der laver de indledende øvelser for at undersøge et
estimat for et nybyggeri. Det bør være billigt med forrentning etc.
6. Første skoledag
Der holdes fast i sidste års koncept med opdelt opstart. Dette aht. Corona og praktik.
7. Revisor
Økonomiudvalget lægger op til at skolens revisorydelser overvejes. Beierholm har været revisor
siden skolens start. Der opleves dog meget sene leverancer og udfordringer med en budgetmodel,
der er unødigt kompliceret. Samtidig er det interessant, hvis der kan være besparelser på honoraret.
Det er aftalt, at Økonomiudvalget foretager et miniudbud af revisorydelsen, og at der spørges BDO,
Deloitte og Beierholm.
8. APV-proces
Der er blevet gennemført en APV, hvor svarprocenten er endt på 100 %. Der udtrykkes generelt
tilfredshed med den overordnede jobtilfredshed. Til gengæld påtales der manglende tilfredshed
med det fysiske arbejdsmiljø.
Det er oplevelsen, at samarbejdet i SAU-udvalget fungerer
9. Det gode skole-hjem samarbejde
Vi gennemgik et første oplæg til et lille notat, der skal fungere som orientering om forventninger til
samarbejde mellem skole og hjem. Notatet er udarbejdet i et samarbejde mellem ledelse,
medarbejdere, bestyrelse og repræsentanter fra klasserådene.
10. Evt. herunder personale
Intet at tilføje.

