Blad 617

Bestyrelsesmøde mandag den 16. december 2019
kl. 18.00 – 22:00 på friskolens lærerværelse
Til stede fra bestyrelsen:
Til stede fra skolen:
Fraværende:

Jes Sørensen, Nadja Skærbæk Laursen, Stine Anker Skov, Linda Rendemann,
Dorte Poulsen, Jeanette Thomassen og Carsten Sederberg
Neel Salling, Pia Tholander, Christian Bruun og Bent Rasmussen
Lone Tietze, Lasse Hansen, Laila Aagaard, Hannah Rasmussen, Frank Elzer

DAGSORDEN

Beslutning

Vi starter med køkkenets gode mad.
Pkt. 1.
Velkommen til Jeanette Thomassen som
indtræder i bestyrelsen i stedet Louise
Mindegaard.

Valg af referent.

Dorte Poulsen

Pkt. 2.

Konstatering af bestyrelsens
beslutningsdygtighed og
godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde.

Referat fra sidste møde godkendt.

Pkt. 3.

Der er 2 forældre fra friskolen, der har meldt sig til at være i
fondsudvalget og Nadja fra bestyrelsen vil gerne være med.

Gennemgang og drøftelse af Bents
oplæg til bestyrelsens involvering i
skolen.

Ide: IBA Kolding fundraising. Kunne det være en ide at tage
kontakt til dem da der er et virkeligt projekt at arbejde med.
Bent følger op på dette.
Forældrearbejdsudvalg: det ville være en god ide at lave det som
projekter, så man indkalder de rigtige folk til opgaven.
Dorte vil gerne være med i udvalget.
Kommunikation/ pr udvalg:
Grille til dimissionsfesten, Jes og Dorte
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DAGSORDEN

Beslutning

Pkt. 3. fortsat

Bestyrelsestøj tager Bent sig af.
Deltage på lærermøde: Nadja, Stine og Linda.
Vi snakker om at vi i bestyrelsen hygger for lærerne evt efter en
skolelørdag. For efterskolen kunne det være i forbindelse med
lærermøde.
Nyt fra bestyrelsen på Viggo, presse og pr. Det må man fra gang
til gang melde sig ind på og sende billederne til Bent så vil han
sørge for at der kun bliver lagt billeder ud af de børn der må
komme med.
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DAGSORDEN

Beslutning

Pkt. 4 /5.

Der bliver budgetteret med at der kun er et gennemsnitligt
frafald på én elev i efterskole. Det bliver her bemærket som
meget optimistisk, men da der er mulighed for optag helt frem
til skiferien, så er det ikke urealistisk.

Budget 2020
Herunder investeringsplaner

Skæringspunktet for friskolen er et elevantal på 185 og det er
ikke realistisk/optimistisk at vi kan være mange flere i de lokaler
der er til rådighed. Det vil nok blive mere realistisk fremover med
et elevtal på 180 elever.
Ved at have 10 spsu elever sætter man ca kr. 750.000 til, i forhold
til de resterende elever. Til næste år vil der blive søgt til 6 spsu
elever, så der derved skal læses færre timer.
Bent har skrevet til friskoleforeningen for at få dem til at kigge
på problemet med lavt tilskud til spsu eleverne.
Der ydes en meget stor søskenderabat i friskolen. Det kunne
man godt tage op som et punkt på et bestyrelsesmøde. Man
kunne godt undersøge hvad de gør på andre friskoler. Bent vil
spørge på skoleledernetværksmødet hvordan det fungerer på
andre skoler. Det ligger først til Marts.
Løn efterskolen: der er ansat 2 pædagoger til fastholdelse af
elever om aftenen og det kan allerede mærkes at det virker.
Lønomkostningen stiger ca 500.000 og det meste af forklaringen
ligger i at der sker almindelige lønstigninger.
Løn friskolen: Lærernes lokalløn bliver som det er nu, ikke
reguleret i budgettet, men i OK21 kan det formentlig se
anderledes ud, sådan at en del af lokallønnen vil blive en del af
den generelle lønstigning.
Det er bekymrende at skulle finde 1,4 mil. i 2021 og hvilke
konsekvenser det vil få.
Der bliver stillet et spørgsmål om man kunne optage 4 elever
mere på efterskolen sådan at man optager 137 elever i stedet for
133 elever.
Kan man skrue på skolepengene sådan at de stiger?
Vi godkender budgettet for 2020 under forudsætning af et
positivt budget for 2021 og 2022 inden generalforsamlingen.
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DAGSORDEN

Beslutning

Pkt. 5.

Frank er ikke tilstede. Derfor udsættes dette punkt.

Status på Hal/investeringsplaner
Pkt. 6.

Prospektet fremsendt inden mødet på Viggo.
Opdatering vedr. fremtidsprospektet Der bliver stillet et spørgsmål til efterskolens værdigrundlag i
for efterskole
forhold til at man til næste år ikke har 9. klasse. Christian siger at
v/afdelingsleder Christian Bruun
det ingen betydning har.
Det bliver et spændende år efterskolen går i møde.

Pkt. 7.
Orientering fra FU v/formanden

Pkt.8. Personaleorientering
Her kan eventuelle personalesager
drøftes til /eller udenfor protokol.

SFO medarbejder fortsat langtidssygemeldt og forventes tilbage
i februar måned.

Pkt. 9. Generelle meddelelser fra
skolens
repræsentanter
Meddelelser udsendes pr. mail senest
dagen før mødet. Der henstilles til, at
meddelelserne læses inden mødet og kun
uddybende spørgsmål og supplerende
meddelelser tages op på mødet.

Bent informerer: Lærerværelset føltes trangt og akustikken er
dårlig. Der er bestilt en tømrer til at sænke loftet.

Pkt. 10. Eventuelt

-Underskrift af dokumenter
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Der er fortsat fnat på efterskolen. Det er svært at komme til livs.
Der er i denne uge sendt 3 hjem.
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Referat godkendt af:

Referent _______________

Linda Rendemann

Jeanette Thomassen

Dorte Poulsen

Jes Sørensen

Stine Anker Skov

Nadja Skærbæk Laursen

Laila Aagaard (fraværende)

Carsten Sederberg

Hannah Rasmussen (fraværende)
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