Referat fra bestyrelsesmødet
tirsdag den 28. februar 2017 fra kl. 17-20
Deltagere fra bestyrelsen:

Deltagere fra skolen:

Klaus Klitgaard

Dorte Lindhardt, skoleleder

Dorthe Myndal Fogtmann

Eva Landert, medarbejderrepræsentant

Jacob Lunding

Jette Kruse Nord, viceskoleleder
Elevrådsrepræsentanter: Jannik og Jonas fra
8.V.

Afbud: Maja, Stine og Henrik

1. Dagsorden
a.

Valg af referent
Jette blev valgt

b.

Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet
Dagsordenen blev godkendt

c.

Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. januar 2016
Referatet blev underskrevet

2. Økonomi
a.

(fast punkt)

Charlotte kommer til strategiseminaret og aflægger regnskab

3. Info fra ledelsen
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a.

Fritidsdelen v. Maja
Der blev orienteret vedr. åbning i sommerferien. Ledelsen foreslår, at der holdes
åbent en uge mere. Det foreslås på baggrund af den forespørgsel, som har været blandt forældrene i en længere periode, hvor der på nuværende tidspunkt er
tilmeldt 18 børn.
Der vil være åbent i uge 26, 27, 31 og 32 + nødpasning i uge 28… Der er lukket
i uge 29 og 30.
Efterfølgende tages der, på baggrund af de fremmødte børn i den periode, stilling til, om der skal bibeholdes tre uger åbent i juli måned.
Vedrørende sommerferien i Fritten: Der er åbent i uge 26, 27, 31 og 32 + nødpasning i uge 28… Der er lukket i uge 29 og 30.
Vedrørende uge 7: Der mødte mellem halvdelen og en fjerdedel af de tilmeldte
børn op. Eksempelvis var der fredag tilmeldt 15 børn, og mødte 4 op.

b.

Skoledelen v. Dorte og Jette
Svømmehal: Vi skal betale 700 kr. pr. gang. Det er vi tilfredse med.
Der har været møde med Bueskytteforeningen, og de betaler 20.000 kr. pr. år i
leje.
Rapporten om salen viser, at der er minimale tegn på skimmel.
Skimmel findes de fleste steder i små mængder og det gør ikke noget!
Skimmelværdierne skal være UNDER en vis grænse. Det er alle prøver på nær 1
der lige nøjagtigt er over grænsen. Denne prøve er målt i hulrummet under gulvet. Et hulrum der mangler luftudskiftning. Løsningen bliver at vi hæver indblæsningstrykket i gymnastiksalen. Meningen med dette er at få luften til cirkulere ned under gulvet og ud - altså en udadgående luftstrøm. På den måde skiftes luften i hulrummet og evt. luftbåren skimmel holdes ude. Efter 3-6 måneder
skal der kontrolmåles og her bør vi være under den tilladte grænseværdi igen.
Dette sker, efter der er lavet en udgravning i området omkring salen og bag ved
bygning C, hvilket forventes påbegyndt i april måned.
Denne udgravning med efterfølgende flisebelægning skal lede vandet væk fra
området og dermed afhjælpe vand og fugtskader.
Status på kommende 0. Klasse. PT har vi ca. 33 elever indskrevet.
Vi er ved at undersøge muligheden for at etablere et fysiklokale.
Henrik Schultz er fra 1.april blevet ansat som pedel. Henrik kommer fra Frederiksværk Skole, hvor han er pedel nu.
Bygningsgennemgang bliver d.10.3.2017, hvorefter der udarbejdes et tilbud på
en 10 årig vedligeholdelsesplan.

4
.

Elevrådet
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a. Nyt fra elevrådet
Der er talt meget om en madordning. Kan man lave et samarbejde med
et firma/Spar, hvor man bestiller maden på nettet, og så bliver den leveret på skolen. Elevrådet arbejder videre med konceptet.
Toiletterne er ikke særlige imødekommende i bygning D. Der er mørkt på
nogle af toiletterne. Elevrådet kommer med nogle ideer til, hvordan man
kan gøre dem ”lækre”.
Elevrådet skal undersøge, om der er stemning for en skolefest for 6.-9.
klasse eller måske 7. – 9. klasse.

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

Generalforsamling 4. april 2017 (O/D/B)
Bestyrelsen orienterer om mødet med advokaten.
Hvad skal der gøres og hvem gør det?
Jacob orienteret om mødet med advokat Flemming Hessner.
Flemming Hessner vil gerne være ordstyrer til generalforsamlingen d.4.4.
Jacob laver en invitation. Den sendes ud via Intra og lægges på hjemmesiden.
Mødet er fra kl. 19.00-21.00.
Dorthe M. undersøger, om suppleanterne ønsker genvalg.

b.

PR (D/B)
Hvordan kan vi blive bedre til at markedsføre skolen?
Hvordan kan vi sprede de gode historier endnu mere?
Kan vi blive bedre til at lave nogle indlæg til avisen? Vi skal være gode til at fortælle den gode historie til avisen.
Vi skal også sende indlæg til Frederiksborg Amtsavis.
Dorthe M. undersøger, hvad det koster at få en reklame på en bus.
Husk at brug facebook.

c.

Legeplads (D/O/B)
Status
Mulighed for sponsorer/fondsansøgning
Dorte (skoleleder) viste nogle tegninger, som UNICA har udarbejde.
Vi vil arbejde videre med forslaget.

d.

Rettetillæg til lærerne i udskolingen (O/B)
Oplæg fra Dorte og Jette
Oplægget blev vedtaget og indregnes i lærernes opgavebeskrivelser for kommende skoleår.

e.

Strategidag d. 7. marts (D/B)
Bestyrelsen mødes kl. 17-20. Der tages udgangspunkt i materialet fra pædagogisk
lørdag.
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f.

Fysiklokale (O)
Jacob orienterer om eventuel fjernelse af kommunens tilbagekøbsklausul.
Henrik orienterer om mulighed for godkendelse af klubben og læringscenteret
som undervisningslokaler.
Der arbejdes videre med ovenstående punkter.

g. Koordinering af arbejdsweekender (D/B)
Hvem vil tage over efter Jonna?
Hvordan følger vi op på forældredeltagelse?
Dorte holder et møde med en fra udvalget.

h. Forældrehenvendelser (D/B)

Hvordan håndterer bestyrelsen henvendelser fra forældre?
Kan der gives en advisering på intra, når der kommer post til bestyrelsesmedlemmer?
Bestyrelsen kvitterer for modtagelsen og kontakter hinanden omkring det videre
forløb. Der er enighed om, at henvendelser som udgangspunkt skal rettes til skolens ledelse eller direkte til lærerne.

i.

Betaling af regninger og flytning mellem konti (B)
Det foreslås, at ledelsen/administrationen får adgang til at flytte beløb mellem
skolens konti, når der skal betales regninger, ved at skolens leder og administrationen godkender i stedet for som nu, at et bestyrelsesmedlem også skal godkende.
Ovenstående blev vedtaget.

6. Nyt fra udvalg
a.

Bygningsudvalget
v/ Henrik

b.

Sponsor- og legatudvalget
v/ Dorthe Myndal

c.

Designudvalget
v/ Stine

d.

IT-udvalget
v/ Jacob
Der har været afholdt møde, og det blev besluttet, at der fremover afholder 2
møder om året, hvor bestyrelsesrepræsentanter deltager. Der afholdes fortsat
løbende ad hoc møder.

e. Sammen-kan-vi-klare-alt-udvalget

Jonna er ikke længere tovholder. Hvem overtager denne opgave?
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7.

Tilbagemeldingspunkter
a.

8.

Skilt ud mod vejen.

Eventuelt

Dorte gav en status på ind- og udmeldte børn

9. Elev-, personalesager og andet
a.

elever

b.

personale

c.

andet

(under dette pkt. deltager elevrådsrepræsentanten ikke)

10. Kommende punkter
a.
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