Referat bestyrelsesmøde mandag d.25/8-2022 kl.16-18
Til stede: Jakob, Inge, Helle Graversen, Annette, Christoffer, Erik, Jørgen, Helle Bay, Robert,
Marie
Afbud: Lars Ole, Bjarke, Mickey, Marianne
pkt

Indhold

Tid

Hvem

1.

Status Budget/Økonomi 2022
Konstruktivt møde med banken. Christoffer
gennemgår det oplæg økonomiudvalget
havde med i banken.
Forecast for 2022 viser et betydeligt
underskud, hvilket primært skyldes
faldende elevtal (mindre årgange) samt
mange vikartimer i foråret. Der er iværksat
spareplaner.
Stærk tro på at underskuddet er
midlertidigt. Banken udtrykte tilfredshed
med skolens overblik og udtrykte forståelse
og velvillighed.
Der er lagt en plan fra 2023 og frem med
forventning om et positivt driftsresultat
igen.

60 min

Erik, Jørgen,
revisor

2.

Forældrekredsmøde oktober 2022
Sidste års regnskab gennemgås. Oplægget
fra banken genbruges til
forældrekredsmøde for at informere om
den nuværende situation økonomiudvalget retter det til.
Helle Bay og Jakob snakker sammen om de
oplæg der skal være.

15 min

Alle

3.

Pædagogiske praksis
Ledergruppen er konstitueret og står godt.
Rollerne er veldefinerede.
Inge og Marianne deler PPR delen nu.
Samarbejdet med kommunen har været
vanskeligt, men efter et møde med ledelsen
og kommunen gives der nu tilskud til de 13
inklusionsbørn der er på skolen.
Der afholdes faste teammøder i alle

15 min

Inge

klasseteams.
4.

Nyt fra ledelsen
- Hjemmeside, logo, video mm
Jakob præsenterer skolens nye logo samt
hjemmeside.
Forventer hjemmesiden klar om ca 3 uger.
Film om skolen optages på fredag og planen
er, at den har premiere på
forældrekredsmødet.

30 min

Evt.
Helle Graversen fortæller om det første
SAU møde i dette skoleår. Der skal
formentlig være en APV senere på året.

Datoer for bestyrelsesmøder i dette skoleår, som det ser ud nu:
25/8 kl. 16-18: Forberedelse af bankmøde
1/9 kl. 16-18: Planlægning af forældrekredsmøde
4/10: Forældrekredsmøde 19.30-21
13/10 kl. 16-20: Bestyrelse seminar og konstituering
15/11 kl. 17.20: Budgetter
14/12 kl. 17-20: Godkendelse af budget
27/2 kl. 17-20: Fællesmøde med parklaug
19/4 kl. 17-20: Regnskabsaflæggelse med revisor
8/6 kl. 17-20: Afslutning af skoleåret

Jakob, Inge

Alle

