Referat fra bestyrelsesmødet
onsdag den 28. november 2018
Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra skolen:

Stine Flora Kjær, næstformand

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Klaus Klitgaard

Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann

Eva Landert, medarbejderrepræsentant

Jacob Lunding, formand

Jette Kruse Nord, viceskoleleder

Esben Hegstrup - afbud

Calina Jensen, elevrådsrepræsentant
Emma Bang, elevrådsrepræsentant

1. Dagsorden
a. Valg af referent - Stine
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet - dagsorden er godkendt
c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde - referatet er underskrevet

2. Økonomi (fast punkt)
a. Økonomi og budget
Jette gennemgår budgettet for 2019, som viser et overskud på 174.000,-.

3. Info fra ledelsen
a. Fritidsdelen v. Maja
- Det er jul i Fritten med masser af julepynt og julehygge.
- De forskellige rum i Fritten er efterhånden blevet ryddet og ordnet.
- Der er 58 tilmeldte børn til juleferien. Erfaringen siger at antallet af fremmødte altid er
væsentligt mindre. Forældrene bliver påmindet om at huske at melde ud, hvis de alligevel ikke skal bruge tilbuddet, så der ikke bliver brugt unødige ressourcer.
- Aktiviteterne for “klubbørnene” er forholdsmæssigt dyrere end for de mindre børn, da
der bliver gjort noget ekstra for at lave noget særligt for de store. Fritten går med overvejelser over hvad der kan gøres, for at tilbuddene ikke bliver ligeså dyre, men med
samme kvalitet.
- Der er i Fritten et stort fokus på at man skal passe på tingene.
b. Skoledelen v. Dorte og Jette
- Printeraftalen med Konica-Minolta, som udløber d. 31.7.2019 skal kigges igennem og vi
skal bl.a. have nye printere, så vi lever op til kravene i persondataloven.
- Skolen har juleklippedag på fredag.
- Det er nu sikkert at VPS får én 0. klasse til skolestart i 2019.
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4. Elevrådet
a. Nyt fra elevrådet
- D. 5. december planlægger elevrådet “legefrikvarter”. Fra 5.-9. laver hver klasse en
aktivitet for de mindre børn i det store frikvarter.
- Elevrådet skal en tur til Folketinget, måske til januar.
- Efter jul vil elevrådet lave en “Snak-pænt-kampagne”, fordi tonen eleverne imellem
nogle gange godt kan blive for hård.
- Dorte nævner at elevrådet er velkomne til at arbejde med forslag til forbedring af
toiletterne.

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B)
a. Kommentarer til trivselsundersøgelsen og APV (De ligger på hjemmesiden under
fanebladene ”trivsel” og ”evaluering”) (O)
Trivselsundersøgelsen ser flot ud sammenlignet med landsgennemsnittet.
APV’en viser også stor trivsel og tilfredshed blandt medarbejderne.
b. Vi er af Jesper Uglebjerg blevet tilbudt at få lavet en film om skolen (Marketing). (O/D/B)
Bestyrelsen ønsker mere information om tilbuddet og det blev aftalt at Dorte undersøger
det nærmere.
c. Sponsorstøtte som Hans Ortwed er i gang med. Hvad er bestyrelsens rolle? (D/
B)
Vi besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe som har kontakten med Hans Ortwed og
igangsætter/uddelegerer det forarbejde der skal laves i denne sammenhæng. Dorthe
Myndal spørger om Jonna og Tonni er interesseret i at sidde med i en arbejdsgruppe,
sammen med Dorthe selv og Dorte Lindhardt.
d. Digitaliseringsforedrag for forældre –hvem, hvad, hvornår? (B)
Jette fortæller om to forskellige oplæg, som hun har indhentet priser på.
6. klasse har desuden et arrangement med Red Barnet i december i klassen med forældre og børn.
Vi afventer og hører om udbyttet af 6. klasses arrangement, og tager stilling til om det
evt. er mere relevant at lave på klasseplan, i stedet for et foredrag for alle skolens forældre.
e. Oprettelse af støtteforening (D/B)
Ikke alle har haft mulighed for at læse bilaget med vedtægter for en eventuel støtteforening, da det blev udsendt i formiddag, og derfor flyttes punktet til mødet i januar.
f.

Bestyrelsens rolle i forhold til kommunikation med forældre, og hvad gør vi af
den viden, vi får? (D)
Vi talte om at få nedskrevet nogle retningslinier, som bestyrelsen kan læne sig op ad,
når vi bliver i tvivl om hvad vi skal gøre. Dette vil særligt være til gavn for nye bestyrelsesmedlemmer, som ikke har den samme erfaring som os der sidder i bestyrelsen pt.

g. Hvad gør vi med rejsekortet og egenbetaling i 6.-9. klasse (D/B)
Det har været uklart hvornår eleverne selv skal have rejsekort med og hvornår de kører
på skolens kort. Retningslinierne for brugen skal gøres tydeligere blandt medarbejderne
og lærerne skal i forbindelse med turene kommunikere tydeligt ud til både elever og
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forældre, hvis de selv skal betale.
Vi evaluerer beslutningen i slutningen af skoleåret.
h. Hvordan forholder vi os til 0. klasse fremadrettet? (D)
Vi gemmer debatten til en strategidag, som vi vil holde enten til foråret eller til efteråret
2019.
”Hvordan får vi flere børn på VPS” – Opfølgning fra personalemødet (D/B)

i.

Der var rigtig mange gode forslag fra personalemødet i onsdags. Vi talte om de forskellige forslag og besluttede at Dorte og Stine laver en PR-gruppe og laver et årshjul for
markedsføring med udgangspunkt i alle de gode ideer. Dette årshjul fremlægges på bestyrelsesmødet i januar.
Ferieplan – Forslag til ændring (O/B)

j.

Vi har på sidste bestyrelsesmøde vedtaget at juleferien i december 2021 går fra fredag
d. 18. december til mandag d. 2. januar.
Bestyrelsen beslutter nu at ændre dette, så ferien går fra tirsdag d. 22. december til
onsdag d. 4. januar. Det gør at der bliver flere skoledage i december måned, hvor der
foregår mange særlige aktiviteter.

6. Eventuelt
Bestyrelsens pølsebod til julemarked:
Bestyrelsen sætter sig sammen og planlægger i en af de kommende uger.

7. Kommende punkter
-

Brugerbetaling på klubarrangementer ved f.eks. spisning
Foredrag eller andet i forbindelse med generalforsamlingen
Planlægning af generalforsamlingen
Støtteforening
Fremlæggelse af markedsføringsårshjul
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