Dagsorden til bestyrelsesmødet
onsdag den 11. juni 2019 fra kl. 16.30-19.00
Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra skolen:
Maja Rose Falk, afdelingsleder i Fritten

Jesper Ahrenfeldt

Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann

Eva Landert, medarbejderrepræsentant

Jacob Lunding, formand

Jette Kruse Nord, viceskoleleder

Esben Hegstrup
Afbud:
Stine Flora Kjær, næstformand
Calina Jensen, elevrådsrepræsentant
Emma Bang, elevrådsrepræsentant

1. Dagsorden
a. Valg af referent - Maja
b. Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet - Godkendt
c. Underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde - Underskrevet

2. Økonomi (fast punkt)
a. Balance efter besøg af Charlotte – Jette gennemgår balancen, det ser rigtigt godt ud.

3. Info fra ledelsen
a. Fritidsdelen v. Maja –
Der er bygget og ordnet en masse i Frittens have, og ordnet faldunderlag mm. det bliver
rigtigt godt.
Der er blevet ansat en ny pædagog der starter til august – Helle Jensen.
Der er meldt ud at kommunens skoler evt skal have tvungen mini-sfo fra 1.maj 2020.
Hvis det bliver besluttet, så starter vi også mini-sfo op. Vores kommende 0.kl skal ikke
først starte på kommunens sfo, for derefter at få endnu et skifte når de starter hos os.
b. Skoledelen v. Dorte og Jette –
Der spares stadig på el og varme, og Henrik er god til at finde på nye sparesteder.
Der laves faglokaler klar i udskolingen, så de er klar til skolestart. Det ser rigtigt godt
ud, og lærerne glæder sig til at indrette læringsrum til de enkelte fag.
Vi har fokus på skolens værdier til næste skoleår, og i den forbindelse skal værdierne
males på væggene i gymnastiksalen. Det er Joan der står for det.
Vi har fået et oplæg til et forløb fra børns vilkår, i forhold til digital dannelse. Det er både
for personale, elever og forældre. Dorte arbejder videre med dette.
Fagfordelingen er på plads, og skemaerne er i det store og hele også klar.
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4. Elevrådet
a. Nyt fra elevrådet – ikke noget fra elevrådet

5. Punkter til orientering (O), debat (D) og beslutning (B).
a. Skal visionen om at være blandt den bedste tredjedel fagligt og socialt rettes til? (D/B)
Snak omkring hvad høj faglighed er.
Det er ikke kun at få de højeste karakterer, men at løfte eleverne fagligt, der hvor de er.
Det er vigtigt at huske at en stor del af vores grundlag også handler om at få socialt
velfungerende ”hele” unge mennesker ud fra skolen. Vi arbejder videre med punktet på
første bestyrelsesmøde efter sommerferien.
b. Evaluering af……
Generalforsamling (D)
Der var meget få deltagere. Hvad kan der gøres for at få flere deltagere?
Meget mere annoncering, og mere reklame.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være synlige, både på forældremøder, og på intra i tiden
inden generalforsamlingen. Bestyrelsen vil gerne holde et kontaktforældremøde tirsdag
d.22. oktober (i uge 43) 19.00-20.30, for at få en tættere kontakt.
Evt tilbyde børnepasning i Fritten imens der er generalforsamling.
Krudtværksmarkedet den 11/5-2019 (D)
Det virkede som om der var en god interesse for vores stand.
Standen var rigtigt godt placeret, og der kom mange nysgerrige.
Vi vil prøve at komme afsted igen til næste år.
Åbent Hus den 23/5-19 (D)
Det gik rigtigt godt. Vi vil gerne gøre det igen, men nok samle det omkring den lille
gård/Frittens have.
c. Evt. ændring af forretningsordenen så suppleanter kan inviteres ved afbud (D)
Det er allerede muligt, og ved længerevarende planlagt fravær vil vi fremover invitere
suppleant/er
d. Skolens fødselsdag fredag d.30. august (D/B)
I hovedtræk vil vi gerne have samme model, men starte grill noget før. Så der er
kagebord mm i skolegården, og man så mere glidende kan trække over i Frittens have til
musik, øl og pølser mm. Der skal være mulighed for at tage mad med selv (picnic)
e. Kontaktforældremøde ønskes i uge 43 mellem bestyrelse og kontaktforældre (D)
Er vedtaget.
f.

Støtteforening – om denne og deres første møde v. Dorthe M (O)
Orientering fra foreningens første møde. Der bliver holdt fire årlige møder.
Der bliver arbejdet på forskellige sponsorater, i tæt dialog med bestyrelsen.
Efter sommerferien bliver der åbnet op for at man kan melde sig ind i foreningen. Det vil
koste 150,- om året

g. Dato og emne for strategidag muligvis i august (på skolen eller ude)? (D)
Flyttes til næste møde
h. Datoforslag for næste års bestyrelsesmøder:
Torsdag den 22/8-2019 (uge 34)
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Mandag den 23/9-2019 (uge 39)
Torsdag den 21/11-2019 (uge 47)
Mandag den 27/1-2020 (uge 5)
Torsdag den 12/3-2020 (uge 11)
Mandag den 4/5-2020 (uge 19)
Torsdag den 18/6-2019 (uge 25)
i.

Det sociale ansvar (Se nedenfor) Flyttes til næste møde

Af Karsten Suhr, formanden for de Private skoler
Et af de områder, der helt sikkert vil blive drøftet under valgdebatterne og også, når de nye ministre har sat sig i deres stole, er de
private skolers sociale ansvar. Vi ønsker at brede diskussionerne ud til at omhandle de private skolers samfundsengagement og
dermed ansvaret for at videreudvikle samfundet. Vi håber, at I på skolerne allerede er i gang med at kortlægge jeres sociale- og
samfundsmæssige engagement. Drøftelserne på jeres bestyrelsesmøder, ledermøder, personalemøder og endda på forældremøder
kunne omhandle:
• Hvordan tager jeres skole socialt- / samfundsansvar?
• Overvejelser om jeres skoles optagelsesprocedure. Optages der udelukkende efter opskrivningsdato eller tages der også
individuelle / sociale hensyn?
• Overvejelser om jeres skoles brug af fripladser / søskendemoderation. Bruges ressourcerne ud fra socioøkonomiske hensyn?
• Drøftelser af jeres skoles elevsammensætning. Afspejler elevsammensætningen det omkringliggende lokalsamfund?
• Drøftelser af, hvordan jeres skole kan fortælle omverdenen om jeres samfundsengagement.

6. Tilbagemeldingspunkt
7. Eventuelt
8. Elev-, personalesager og andet

(under dette punkt deltager elevrådsrep. ikke)

a. Elever (Ind- og udmeldte elever)
b. Personale
c. Andet

9. Kommende punkter
•

Arbejde videre med visionen. Ledelsen kommer med et oplæg, ud fra det personalet
har arbejdet med

•

Det sociale ansvar (Se nedenfor)

Af Karsten Suhr, formanden for de Private skoler
Et af de områder, der helt sikkert vil blive drøftet under valgdebatterne og også, når de nye ministre har sat sig i deres stole, er de
private skolers sociale ansvar. Vi ønsker at brede diskussionerne ud til at omhandle de private skolers samfundsengagement og
dermed ansvaret for at videreudvikle samfundet. Vi håber, at I på skolerne allerede er i gang med at kortlægge jeres sociale- og
samfundsmæssige engagement. Drøftelserne på jeres bestyrelsesmøder, ledermøder, personalemøder og endda på forældremøder
kunne omhandle:
• Hvordan tager jeres skole socialt- / samfundsansvar?
• Overvejelser om jeres skoles optagelsesprocedure. Optages der udelukkende efter opskrivningsdato eller tages der også
individuelle / sociale hensyn?
• Overvejelser om jeres skoles brug af fripladser / søskendemoderation. Bruges ressourcerne ud fra socioøkonomiske hensyn?
• Drøftelser af jeres skoles elevsammensætning. Afspejler elevsammensætningen det omkringliggende lokalsamfund?
• Drøftelser af, hvordan jeres skole kan fortælle omverdenen om jeres samfundsengagement.
Holder datoerne?

Datoforslag for næste års bestyrelsesmøder:
Torsdag den 22/8-2019 (uge 34)
Mandag den 23/9-2019 (uge 39)
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Torsdag den 21/11-2019 (uge 47)
Mandag den 27/1-2020 (uge 5)
Torsdag den 12/3-2020 (uge 11)
Mandag den 4/5-2020 (uge 19)
Torsdag den 18/6-2019 (uge 25)
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