Torsdag d. 14.08.14 kl. 17.3019.30
Afbud Mads Hulgaard, Anita Bach-Danielsen
1. Godkendelse af dagsorden
og underskrift af referat
Godkendt
2. Meddelelser
a. fra den siddende formand Henvendelse fra Pia Blume vedr. sikkerheded på dæk 1. og 2. LW svarer.
Henvendelse fra SFO forældreråd, det ønsker inddragelse. Vi har et
princip om 2 årlige møder med repræsentanter fra rådet. Det skal være et
punkt på næste bestyrelsesmøde, hvor forældrerådet inviteres. Derudover skal der informeres inden om de aktiviteter, der allerede nu foregår.
Marie svarer forældrerådet.
b. fra skoleledelsen Brev fra LW til bestyrelsen vedr. vejsituationen. Vi
er nødt til at få skabt en forbedring af adgangsforholdene til skolen - derfor beder LW bestyrelsen om at henvende sig til rådmanden. Knud formulerer et brev som vi ser frem til med stor forventning.
Mht. lektiestøtte skal vi være meget offensive i forhold til forældreinformation. Vi overvejer et uge eller 14- dages brev.
Mht. forældrekontakt har skolen meldt ud, hvordan og hvornår man kan
komme i kontakt med lærere og pædagoger.
c. øvrige Intet
3. Den nye bestyrelse og det
nye bestyrelsesår
Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.
Knud: Ønske mere bevægelse, klogere børn, mere tid i skolen.
Mario: ønsker mere bevægelse, mindre tid i skolen, skubbe lidt til og udfordre, samarbejde mellem skole og forældre. Er siddende næstformand
og ønsker at fortsætte.
Lars: Ønsker det bedst mulige samspil mellem ledelse, medarbejdere og
bestyrelse.
Søren: ønsker fokus på den nye reform, især de længere skoledage, fokus på kommunikation mellem skole og hjem.
Peter. Ønske mere bevægelse og tid udenfor i den friske luft.
Torben. Ønske om fokus på reformen og inklusion.
Anne. Ønske. Kan lide kontakten og er glad for de emner der tages op i
bestyrelsen.
Trine. Mener det sammen som Anne - det er en del af arbejdet, men en
god del.
Marie. Ønske. Trivsel og udvikling for alle - medarbejdere og børn.
Gennemskuelighed og lyst til at afprøve noget. Der skal være plads til
forskellighed i bestyrelsen - og Marie opfordre meget til at der mødes
stabilt op. Marie er formand - vil gerne være formand igen. Vil gerne
være valgt for 2 år.

Konstituering: bestyrelsen konstituerer sig med Marie som formand og
Mario som næstformand.
Bestyrelsen konstituerer sig derudover i henhold til bestyrelsens principper for valg af bestyrelsesmedlemmer: Marie: på valg om 2 år, Søren på
valg om 4 år, Mario på valg om 4 år, Peter på valg om 2 år, Torben på
valg om 4 år, Knud på valg om 4 år, Anita på valg om 2 år.
Marie, Mario, og Lars melder en dato for et møde for opdatering af de
nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.
Lars gennemgik bestyrelsens årshjul.
Der vil være et møde ca. en gang om måneden samt mulige ad hoc møder.
4. Udbygningsplaner
Der er opnået enighed mellem parterne: skole, dagtilbud, sognegård, FU
(klubber) om en samlet model for udbygning (jfr. skriftlig orientering,
som bliver udsendt).
LW har udsendt orientering. LW mener at den planlagte udbygning og
samlede løsning vil forringe skolens forhold for meget i forhold til, hvad
der vil komme ud af det. LW vil se sort på hvidt hvor mange kvadratmeter skolen får, inden vi sætter udbygningen i gang, og det betyder, at
processen er sat i stå. Bestyrelsen ønske resultater på området.
LW skriver ud så snart der er nyt.
5. Eventuelt.
Intet
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