Referat bestyrelsesseminar den 8/10-21
Deltagere: Jesper, Inge, Nikolaj, Helle, Erik, Jørgen, Christoffer, Mickey, Robert, Bjarke,
Marie
Afbud: Lars Ole
1. Visioner-på den korte og lange bane. LUP (lokale udviklingsplan)

Inge præsenterer skolens LUP for året 2021/2022.
Vi drøfter muligheden for at kunne se rettelser for gældende år i LUPen - så der er
skærpet opmærksomhed på, hvilke ændringer der er.
Der ønskes en fremtidig drøftelse af, hvilke profiler skolen skal have fremadrettet DGI profil, international profil
Der efterspørges en fremtidig tjekliste til både bestyrelsesmedlemmer, ansatte og
nye forældre - hvad skal man kende til omkring skolen?
Vi drøfter den enkeltes vision for skolen gennem øvelser præsenteret af Inge.
2. Kommunikations ønsker og visioner
Christoffer og Mickey kommer med forslag til ændringer i den eksterne
kommunikation samt visioner fremadrettet:
- Hjælp omkring praktikken med at holde hjemmesiden opdateret
- Der bør være en procedure omkring referater fra bestyrelsesmøderne. Skal
fremgå af hjemmesiden
- Mulighed for infoskærme med nyheder/billeder
- Nyhedsopdateringer på hjemmesiden
- Billeder af medarbejderne
- Regnskaber og budgetter offentliggøres for øget transparens
- Klar udmelding på hjemmesiden om, hvad der gør skolen unik
Fælles drøftelse:
- Skal der være to Facebookgrupper/sider - en åben og en lukket
- Kan man gøre til hjemmesiden interessant for elever også? Gennem tekster
skrevet af børnene til børnene
Videre drøftelse af, hvilke platforme vi har/har brug for, hvad er vores
kommunikationsstrategi. Evt spørge ud i forældrekredsen, om nogen sammen med
Mickey og Christoffer vil arbejde videre med en kommunikationsstrategi.
Mickey og Christoffer arbejder i samarbejde med Jesper videre med hvad der
mangles på skolen af elektronisk udstyr til undervisning samt evt søgning af økonomi
3. De 7 samfundsløfter - identifikation, tiltag og branding
Jesper præsenterer de 7 samfundsløfter.
I grupper drøftes de enkelte løfter - hvad gør vi allerede på skolen, og hvor kan vi
have ekstra fokus. Der blev valgt 3 indsatsområder fra bestyrelsens side man kunne
tænke sig at arbejde videre med: Skolen og omverdenen, Skolens rummelighed og
resultater, Elevens videre vej i uddannelsessystemet.
Det er en 3 årig proces, der skal være færdig til august 2023.

4. Nyt fra ledelsen
5. Økonomi
6. Datoer for bestyrelsesmøderne

