Referat af bestyrelsesmøde mandag d.28. februar
2022 fra kl. 16.30.-19.30

Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra skolen:

Jacob Lunding, formand

Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Dorthe Myndal Fogtmann, næstformand

Dorte Lindhardt, skoleleder

Denis Vrzogic

Eva Landert, medarbejderrepræsentant

Esben Hegstrup

Jette Nord, viceskoleleder

Henriette Bergh Andreassen

Phillip M. Frederiksen, Elevrådsrepræsentant

Afbud: Esben, Henriette, Dorte og Phillip
1. Dagsorden
a. Valg af referent – Maja tager referat
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet
-

Timefordelingsplanen tilføjes som punkt e.

c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Økonomi (fast punkt)
-

-

a. Balancen fremlægges (JK)
Det går godt, der er et større overskud end beregnet, blandt andet fordi der er flere ting der
har været budgetteret med, som på grund af Corona ikke har været afholdt, men også fordi
personalet generelt er rigtigt gode til at tænke over økonomien.
b. Endelig godkendelse af budget 2022
Budgettet er endeligt godkendt

3. Info fra ledelsen
-

-

a. Fritidsdelen v. Maja
Der skal ansættes flere nye personaler i Fritten, og der har lige være afholdt ansættelsessamtaler, der desværre ikke har resulteret i ansættelser. Vi har valgt at dække det umiddelbare behov med vikarer, og så lave et genopslag,
Der tales om at vi eventuelt skal reklamere med en større fælles annonce for både lærer og
pædagogstillingerne - med fokus på den gode historie
Der er overleveringsmøder med kommende børn til mini-Fritten og der er pt 39 børn til start
1.maj. Der er 2 (måske 3) omgængere fra dette års 0.kl.
b. Skoledelen v. Dorte og Jette
Der er ansættelsessamtaler med læreransøgere d.20/4, Jacob deltager fra bestyrelsen.
Det er målet at lærerne kun har 25 undervisningslektioner fra næste skoleår + puljer til andet arbejde, samarbejde og forberedelse
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-

Der skal laves en ny lokalaftale (a21) hvor lærernes arbejdsopgaver står tydeligt opdelt, Det
arbejder Dorte, Jette og Eva (TR) med.
Der er billedkunstens dag d.16/3, det arbejder vi med.
Vi er godt igennem Corona, det fylder ikke så meget mere, og vi har holdt fastelavnfest i
fredags og fælles morgensamling i dag.
Pavillonerne der skal stå klar efter påske, ser ud til at holde tidsplanen.
Der er lavet en APV (arbejdspladsvurdering) og det ser fint ud.
Efter påske stopper Jette i 4.v og Marie tager dem i matematik som planlagt. Annemette
stopper i 4.p og Tina tager dem i Dansk og Sofie i kultur.
Joan har afsluttet sit linjefag i billedkunst, og Marie sit i geografi – begge med flotte karakterer.
Der er fokus på at samle personalet efter Corona. Der er åbnet op mellem personalerummet
og mødelokalet så der er plads til at alle kan være her. Der arbejdes også med at lave en
personaleforening.
Afgangsprøverne er blevet reduceret på grund af de sidste års coronanedlukninger

4. Elevrådet

-

a. Nyt fra elevrådet – vi skal huske at invitere elevrådet og at orientere om ændringer i
møderne.
Der afholdes elevrådsmøder i 1.-4. og 5.-9.

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B).

-

-

-

-

a. Endelig beslutning om skolens fremtid (B)
Det besluttes at vi fra skoleåret 23/24 kun vil optage et spor
b. Hvordan arbejder vi med ”samfundsansvar – de syv samfundsløfter (se Danmarks Private Skolers hjemmeside)? (O/D)
Der arbejdes i personalegruppen med ovenstående, og det er et fokusområde der arbejdes
videre med på skolen.
c. Status vedr. klausulen (D/B)
Kommunens kontaktperson går på barsel, så vi afventer en ny kontaktperson
d. Planlægning af generalforsamlingen d.24/3. (D/B)
Der tilbydes pasning og bespisning af de børn hvis forældre deltager i generalforsamlingen.
Jacob skriver ud snarest vedr. generalforsamlingen, og der skal skrives ud igen kort tid inden d.24/3. Maja laver tilmelding til spisning og hygge i Fritten, når Jacob har skrevet ud.
Torsdagen inden generalforsamlingen er bestyrelsen i Frittens have med kaffe og forældresnak, der skal reklameres tydeligt inden.
Der laves infosedler til at hænge på dørene
Esben er på valg, og vil gerne give pladsen videre. Denis og Henriette er på valg og ønsker
genvalg, derudover skal der vælges 1-2 suppleant
e. Timefordelingsplan
Der er et ønske om at ændre i timefordelingen i billedkunst og musik, så der kommer mere
musik i klasserne, hvilket vil betyde at 3. årgang får en lektion mere og går fra 26 lektioner
til 27 lektioner. Det besluttes.

6. Tilbagemeldingspunkt
7. Eventuelt
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8. Elev-, personalesager og andet
a. Elever (Ind- og udmeldte elever)
b. Personale
c. Andet
d. Info fra VPS´ venner
9. Kommende punkter
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