Referat af bestyrelsesmødet
mandag den 27. januar 2020
Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra skolen:
Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Jesper Ahrenfeldt

Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann

Kristina Jessen, medarbejderrepræsentant

Jacob Lunding, formand

Jette Kruse Nord, viceskoleleder

Afbud:
Esben Hegstrup
Stine Flora Kjær, næstformand
1. Dagsorden
a. Valg af referent
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet
c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde

2. Økonomi (fast punkt)
a. Balance (O)
Jette gennemgår balancen. Det ser rigtigt fint ud, og vi kommer ud af regnskabsåret 2019
med et godt overskud, som medfører en positiv egenkapital. Det gør, at der nu er mulighed
for at tale med banken om mere fordelagtige lån.
b. Godkendelse af budget (O/B) Budget godkendt

3. Info fra ledelsen
a. Fritidsdelen v. Maja
Sofie stopper i Fritten pr.1/2 da hun skal ud og rejse. Kaja der har været vikar i Fritten de
sidste to mdr. bliver ansat i Sofies stilling frem til sommer.
b. Skoledelen v. Dorte og Jette
Der er blevet renoveret ved hovedindgangen, og der bliver sat tre nye vinduer og to nye
døre op i stueetagen i bygning A.
Der arbejdes med indsatsområdet digital dannelse på skolen, og vi er ved at nedsætte et
udvalg, der skal lave en digital (dannelses)strateg. Vi vil gerne invitere nogle af kontaktforældrene med i udvalget (mere om dette).
Andrea er blevet ansat som ny vikar i skoledelen.
Dorte har haft et goddag-møde med den ny rektor for Frederiksværk gymnasium (FVGH),
hvor der bl.a. blev talt om muligheden for et udbygget brobygningssamarbejde.
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Der arbejdes på at få nogle bedre forsikringsaftaler.
Dorte er i dialog med Lekolar om et nyt lærings-/legemiljø i den lille skolegård.
Der har været ejendomsmæglerbesøg med henblik på at vurdere skolen, i forhold til en
lånomlægning.
Dorte præciserer, at det kun er medarbejdere, der kan låne skolen til private arrangementer. Forældre kan kun låne skolen til klassearrangementer.
Der har været god tilslutning til forældrehjælpen, når personalet skal på PPU tur i april, men
der mangler stadig nogle i enkelte klasser. Dorte skriver ud.
Der skal laves en ny forældretilfredshedsundersøgelse i indeværende skoleår.

4. Elevrådet
a. Nyt fra elevrådet
Der skal fokus på, at eleverne bliver bedre til at samle deres affald op. Elevrådet arbejder på
at finde en måde, hvorpå der kan findes en løsning.
Der skal sættes legepatrulje i gang igen, og det er 7.kl., som skal i gang.
De store hygger sig i pauserummet, men de kan godt være lidt hårde ved tingene. Nu er det
besluttet, at børnene selv skal medbringe deres egne bordtennisbat.

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B).
a. IT-status iPad/Netværk – Vores leasing aftale på en del af vores iPads med ATEA er udløbet,
og der arbejdes på en ny og mere fordelagtig leasingaftale. Vi får forhåbentlig de nye iPads
på plads umiddelbart efter vinterferien– og der kan godt komme en kortere overgangsperiode, hvor eleverne ikke har iPads.
b. Krudtværksmarked/Åbent hus.
Vi holder ikke åbent hus i år, da vi ikke havde så mange besøgende sidste år.
Vi har fået lov til at låne Jonna og Johns stand på Krudtværksmarkedet, og ser nu på mulighederne for at kunne dække dagen ind, da det er i bededagsferien.
c. Hvordan bliver bestyrelsen mere synlig
Formanden kan skrive et kort nyhedsbrev en gang i kvartalet og der kan afholdes bestyrelseskaffe i Fritten på udvalgte eftermiddage.
Det aftales, at der tages fotos af bestyrelsesmedlemmerne, og at der hænges billeder op
sammen med personalets fotos ved hovedindgangen og i Fritten.
d. Kommende 0. klasse (vi har færre børn indskrevet end forventet)
Bestyrelsen talte om, hvordan vi tiltrækker endnu flere nye elever, hvordan kommer vi
bedst bredt ud med budskabet (f.eks. via avisen, Facebook mm.,) at vi har et super godt skoletilbud.
e. Retningslinjer for indtjening af penge til klassekassen (punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde)
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6. Tilbagemeldingspunkt

7. Eventuelt

8. Elev-, personalesager og andet
a. Elever (Ind- og udmeldte elever) - information om elever
b. Personale
c. Andet
d. Info fra VPS´ venner

9. Kommende punkter
Retningslinjer for indtjening af penge til klassekassen.
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