Gjerrild-Bønnerup Friskole
REFERAT af bestyrelsesmøde tirsdag den 27 september 2016 kl. 18:30 på lærerværelset.
Deltagere: Anders, Betina, Heidi, Helle, Jesper, Line, Louise, Sheena, Søren & Vibe
Afbud: Michael
Mødeleder: Sheena
Mødelederrække: Line, Louise, Anders, Betina, Heidi, Helle, Michael, Sheena, Søren & Vibe.
Referent: Sheena.
Kageleder: Line
Kagelederrække: Line, Louise, Michael, Sheena, Søren, Vibe, Helle, Betina, Heidi, Anders
1 – Opsamling på sidste møde 15. juni 2016
Sheena
• Underskrift på referat.
2- Godkendelse af dagsorden
Alle
• Godkendt
3– Nyt fra Skoleleder
Jesper
• Finanslovsforslag gennemgåes – det er som udmeldt i uge 38 i ugenyt.
Regeringens udspil til finanslov for 2017 nogenlund fornuftigt ud, men der er også bump.
På plussiden er der flere penge at hente på undervisningstilskud, fælleudgifter,
specialundervisning og bygninger, som svinger i intervallet fra 5 til 9 procent. Til gengæld
er det generelle inklusionstilskud pr. elev helt væk, og et endnu større bump er der på sfo
områet. Her er der lagt op til et fald i tilskuddet på hele 15,84% eller hvis man omsætter
det i tal: et fald fra kr. 11.143 til kr. 9.378 pr. barn, samtidig med at det samlede
fripladstilskud falder fra 5,9 mio. kr. til 5,7 mio. kr. Der skal ikke meget hovedrengning til
for at få øje på udfordringen på SFO området som kan få konkvenser for
forældrebetalingen, hvis altså forslaget bliver til noget. Vi har endnu ikke regnet på det
samlede forslags betydning for GB, men vi har et særligt øje på friskoleforeningen, som
følger finanslovforhandingerne tæt. Finansloven skal være på plads i december.
•

Elevtallet blev pr. 5/9 142 elever. Vi har budgetteret med 144 elever.
Skoleleder fortæller om tanker ift organiseringen af at have elever på besøg. Vi skal
forsøge at undlade at have for mange på ”prøve/besøg” op til sommerferien, da der er
mange andre aktiviteter i gang på samme tid.
Der er 5-7 børn til opstart i TSFO til April. Skoleleder her netop lavet et opslag på
facebook, som alle gerne må dele. Der er 13 elever som går ud af 9 klasse. Derfor skal vi
have kigget på at lave en struktureret PR-indsats i forhold til at sprede budskabet om
vores skole, vores værdier og eventuelle ledige pladser fordelt på de forskellige
klassetrin.
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•

Ventelisten. Der er i øjeblikket 1 til 8 klasse, 1 til 7.klasse, 3 til 5 klasse og der kommer
en familie på besøg i næste uge. Der er stabil kontakt til skolen fra forældre, som ønsker
at høre nærmere.

•

Hjemmesiden er nu frigivet, og skolen arbejder den kommende tid på måde at opdatere
siden, og at sikre at vores hjemmeside opfylder de krav, som ministreriet stiller ift hvilke
informationer, som skal være offentligegjordte.

•

I forhold til tilmelding til arbejdslørdage og rengøringsdage var sidste frist for
tilmeldingen den 14. august 2016. De som ikke har tilmeldte sig, bliver opkrævet for
manglende rengøring og arbejdsdage. Opkrævningen kommer med
skolepengeopkrævningen ultimo oktober.

•

Skolen yder mulighed for hjælp mod skolepengen. Tidligere har skolens administrative
personale kontakte de forældre, som har brugt denne mulighed. Det sker ikke
fremadrettet. Forældre som ønsker at komme i betragtning til ordningen skal selv
kontakte skolens administration fremover.

•

Vores nye lærer Kenneth er kommet godt i gang i 7. klasse.

•

Der er møde den 3 oktober med Børnehaven Savværket, om skole opstart til april 2017.
Vibe Bennetzen repræsenterer bestyrelsen på mødet.

•

Et af skolens fokusområder for skoleåret 2016/2017 er og har været IT. Lasse er tilknyttet
dette område. Lasse har i den seneste tid fået styr på skolens IT-infrastruktur. Der er
kommet infoskærm op udenfor kontoret, hvor informationer om vikardækning og lign. vil
komme op.
Som skoleder også informerer om i ugebrevet for uge 39, så er lærere og elever godt i
gang med at anvende Google platform og Google Classroom – til opgaveløsning,
videndeling med mere.

•

Skoleleder har indkaldt til de årlige MU-Samtaler. De afvikles forhåbentligt inden
efterårsferien. Samtalerne bruges til at få klarhed omkring trivsel, arbejdsmiljø, ønsker
om kurser og kompetenceudvikling.

•

Der spørges ind til skolens elevråd og elevernes ”stemme” i skolens hverdag. Skoleleder
fortæller om et evalueringesværktøj, som kan bruges til at se på elevernes trivsel. Det
hedder klassetrivsel.
Medarbejderrepræsentant tager med retur til baglandet, ift om der er elever som ønsker
at være en del af et eventuelt elevråd, og/eller hvordan man kan sikre at eleverne kan
komme med feed-back omkring trivsel og ønsker.
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4 – Nyt fra formand
Sheena
• Der er rettet henvendelse fra en forældre, som ytre utilfredshed med at bestyrelsens er
fritaget fra rengøring. Formanden viderebringer informationen men det bliver ikke ændret
pt. Begrundelsen for fritagelsen gentages hermed. Bestyrelsen og skoleleder har siden
skolelederens ansættelse brugt en stor mængde ressourcer på at arbejde på både her og
nu udfordringer, samt fremtidig strategier. Det er at fortrække at ressourcerne bruges på
denne måde, og derfor er bestyrelsen blevet fritaget.
•

Der arbejdes i øjeblikket på et takkebrev/kort til de eksterne sponsorer, som har givet
materialer til den nye Pirat.

5- Punkter til diskussion – debat - godkendelse
• Frigivelse af ressourcer til skolens støtteindsats
Der er nu kommet overblik over de tildelte støttetimer, som skolen har fået pr. barn med
behov herfor. Der mangler at bliver læst 30 lektioner om ugen. Derfor beder Skoleleder
om at der frigives ressourcer til at finde en lærer, som kan læse disse timer.
Der frigives ressourcer til et vikariat frem til 30. juni 2017. Bestyrelsen udviser
forsigtighed i forhold til ansættelsen, da det er en ekstra udgift, som ikke er medregnet i
budgettet. Derfor bliver der den næste tid fokus på budget 2016, med henblik på at finde
ubrugte midler, som kan øremærkes til denne ekstra udgift.
Skoleleder laver annonce, som udsendes så hurtigt som muligt. Vi håber, at der kan se en
ansættelse efter efterårsferien.

•

Skolens pasnings- og fritidstilbud (sluse /klub)
Der er brug for igen, at gøre opmærksom på de regler, som gør sig gældende for hvordan
at man opholder sig på skolen efter endt skema – og frem til bussen (enten den grønne
eller den blå) kører.
Skolens ansvar ophører 10 minutter efter endt undervisning ifølge skemaet. Herefter skal
eleven som udgangspunkt forlade skolens område.Det betyder helt firkantet, at der ikke
er tilsyn med eleven fra SFO-personalet eller andre. Det er vigtigt at forældrene tager
denne snak med de børn, som venter på bussen.
Elever fra klassetrin 0 til og med 3 skal tage imod SFO tilbud, uanset hvor mange timer
man skal bruge det om ugen. Det er ikke pædagogisk forsvarligt at have et barn i de
alderstrin, til at være ansvarlig for egen opførsel/handlinger.
Der er nogle elever, som ikke kan forlade skolen før at den grønne eller blå bus kører.
Disse elever er velkommne til at vente på bussen, enten udenfor eller i
gymnastiksalen/piraten. Eleverne må ikke opholde sig i området fra kontoret og ned til
storegruppen. Vi har ikke ressourcerne til at holde øje med disse områder og/eller rydde
op efter elever, som ikke kan rydde op efter sig selv.
Det er muligt at benytte sig af Sluse tilbuddet. Det vil sige ophold i SFO, med tilsyn, frugt
og boller i eftermiddagstimerne- Fra skemaslut til kl. 17. Dette koster 400 kr om
måneden uanset hvor mange eller hvor få timer, der bruges. Hvis forældre ønsker at
benytte sig af dette – så kontakt skoleleder.
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• Udlån af skolens materialer, rekvisitter etc. -.
5- Nyt fra økonomiudvalget
• Fremlæggelse af forslag om renovering af vinduer og tag – til godkendelse - UDSAT
Punktet udsat da budgettet for 2016, skal ses igennem grundet tildeling af midler til
ekstra lærer.
Økonomiudvalget mødes i uge 41, og drøfter hvordan at opgaven kan løses. Nyt forslag
lægges på bordet til næste bestyrelsesmøde.
•

Opfølgning på skolepenge og ny politik.

•

Jubilæumsfestens økonomi
Skolen havde afsat 15.000 kr til jubilæumet. Regnskabet er nu opgjort og skolens konto
siger 14.
Venneforeningen har fortsat en udstående udgift, som de har forhørt sig om, hvorvidt at
skolen vil dække. Det afslår bestyrelsen, idet at der er lavet en underskudsaftale med
venneforeningen, i tilfælde af at der var underskud. Skolen har brugt de penge, som var
afsat til arrangementet

6. Nyt fra medarbejderrepræsentant
• Velkommen til Heidi, bedre kendt som HC.

HC

Heidi fortæller om skolebytteturen, som gik rigtigt godt. Den var velplanlagt, fantastiske
steder at besøg og så leverede madtanterne super lækker mad.
7.-Nyt fra andre udvalg• Lokaleudvalg – udsat
•

Pædagogiskudvalg – udsat

•

Renoveringsudvalg – der indkaldes til møde indenfor den nærmeste tid, for at drøfte
strategi ift

8.Evt
• Intet at notere
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Alle

