Bestyrelsesmøde onsdag d. 23. august 2017 kl. 19.00-21.30
Deltagende: Rasmus, Lasse, Rikke, Kristina, Christina, Tom, Petsi, Pernille, Jesper,
Morten, Lisbeth, Henry og Linda (ref.)
Afbud fra Helle
Dagsorden:
Forud for dagsordenens punkter meddelte Henry bestyrelsen, at han har valgt at gå
på pension fra 1. december 2017. Det betyder at der skal afholdes møde med børn og
unge chef Søren Aalund vedr. profil og procedure. Han afholder møde med
bestyrelsen den 5/9-17 kl. 17-18. Linda deltager ikke i ansættelsesudvalget, da hun
påtænker at søge stillingen.
1. Arbejdet med vision og værdier. Næste skridt? Drøftelse og beslutning.
Bestyrelsen beslutter, at arbejdet med visioner og værdier med forældrene udskydes
til der er blevet ansat ny skoleleder, så denne både kan få et godt indblik i vores
kultur – og selv være med til at sætte præg på grundlaget. Punktet tages op på
bestyrelsesmøde igen efter ansættelsen.
2. Økonomi og personalesituation. Oplæg v. Henry, drøftelse.
Siden sidst har økonomien udviklet sig negativt, da der er 7 børn der er flyttet
uforudset – samt 2 mere i vente. 6 af disse elever er flyttet med deres familie, som er
flyttet fra området, og et par elever er flyttet på ønske om at ville noget andet. Det
betyder at det tyder på et underskud på 370.000 kr., hvilket medfører, at skoledelen
skal reduceres med en medarbejder. Der er afholdt møde med MED-udvalget og aftalt
procedure herfor.
Stillingen i vuggestuen er blevet slået op og der har været 70 ansøgere – der bliver
kaldt 4 til samtale på mandag. Helle deltager fra bestyrelsen sammen med Henry,
Lisbeth og Chanette.
3. Hvordan tiltrækker vi flere børn? - og fastholder dem, vi har? Drøftelse
Branding – vis hvad vi kan (det kreative, de gode udenoms arealer, værdierne,
rullende overgange)
Banner på gavlen
Lokale facebook-grupper – få dem aktiveret.
Fang dem i beboerforeningen
Festival – eller en anden happening/arrangementer med frivillig arbejdskraft, hvor
man møder ånden.
Måske byde mæglerne ud og vise dem hvad vi kan.
Åben hus på hele biksen en gang i kvartalet?
Øget fokus på vuggestuen/børnehaven for at tiltrække flere. Vi laver en lille
arbejdsgruppe med Petsi, Kristina, en personale fra vuggestue/børnehave og Linda Linda indkalder.
4. Partnerskab omkring stitunnel mm. Status og videre arbejde. Hvem vil deltage fra

bestyrelsen? Drøftelse.
Vi havde egentlig indkaldt til et møde i går, men vi aflyste da der var meget få
tilmeldte. Vi vil gerne gøre opmærksom på projektet da det er på brutto-listen til
budget forhandlinger – og vi vil meget gerne holde gryden i kog. Vi ringer i stedet
rundt til de mulige partnere – og laver en pressemeddelelse til den kommende uge.
Bestyrelsen bakker stadig op om partnerskabet. Skal der også et banner op
efterfølgende mens forhandlingerne står på?
5. Stort og småt fra afdelingerne.
- far og barntur for 3.-4. kl. børn og fædre i Jeksendal hytten – 17 fædre – og en del
børn (4-5 børn til lån)
- Harry Potter-emne i mellemtrinsklassen.
- suk over støj til Storekor – allerede efter 1. gang, men det arbejder vi på og beder
om forældrenes opbakning.

