9. januar 2014

Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. januar kl. 19.00-21.40
Til stede: Max, Christina, Ina, Gitte, Mette, Peter, Tanja, Morten, Rikke, Kirsten og
undertegnede.
Afbud: Lasse

Referat
Velkommen til Ina Andersen Ring, der er trådt ind som suppleant for Inge Faaborg.
Henry uddelte invitationer til byrådets nytårskur d. 16. januar – tilmelding senest mandag d.
13.
1. Evaluering af madordning - information og drøftelse
Stor tilfredshed med prøveperioden – vi mangler lige at snakke nøjere med Birgitte. Det gør
arbejdsgruppen Mette og Tanja.
Der kunne overvejes at skaffe støtte til en del af lønudgiften – prisen var rigelig høj efter fleres
mening.
Men der kunne også efter reformen overvejes en madordning, hvor børnene deltager i
madlavning, og hvor det derved bliver en undervisningsaktivitet.
Børnehaven kunne også overvejes inddraget – Henry tager drøftelsen med børnehaven på det
kommende stuemøde.
Arbejdsgruppen forsøger drøfter en mulig ny periode i foråret med Birgitte.
2. Økonomistatus 2013 - information og drøftelse.
Regnskabsoversigt var sendt ud sammen med indkaldelsen.
Økonomien har udviklet sig positivt i 2013 – størstedelen af underskuddet fra 2012 på 1,1 mio.
kr. er bragt ud af verden, så der nu resterer en gæld på under 200.000 kr. Det giver lidt mere
luft i økonomien til den kommende tids store forandringer.
Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning og påskønner den gode udvikling.
3. Budget 2014 - information og drøftelse.
Udkast til driftsbudget var sendt rundt sammen med indkaldelsen.
Budgettet rækker kun frem til om med juli, da der med skolereformen komme en ny fordeling
af midlerne, og da der også er blevet lovet tilførsel af midler i den forbindelse.
Der er af egne midler afsat 150.000 kr til renovering af toiletter – dette kan forhåbentlig
suppleres med penge fra en kommunal pulje til formålet.
Hvad med børnetallet? Der er en ret stor årgang på vej ind i børnehavealderen, og vi arbejder
målrettet på, at få så mange som muligt af distriktets børn ind hos os.
I den forbindelse er det rigtig glædeligt, at dagplejerne i området gerne vil komme og have
legestue hos os fast hver fredag. Det starter fredag d. 24. januar.
Morten gjorde opmærksom på, at der også skal bruges penge på arbejdspladser til
underviserne. Det forventer Henry at der kommer en tildeling til.
Bestyrelsen godkendte budgettet med forbehold for de ændringer, der senere på året må
komme i forbindelse med reformen.
4. Kvalitetsrapport skolen - drøftelse og udtalelse.
Skolens bidrag til kvalitetsrapporten var sendt rundt.
Bestyrelsen udtaler: Kvalitetsrapporten er drøftet og taget til efterretning som et retvisende
billede af skolens dagligdag og drift på de punkter, rapporten omhandler.
5. Kontrakt 2014 - Drøftelse.
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Kontrakten var sendt rundt som bilag.
Der blev stillet spørgsmålstegn ved kontraktpunktet om nedbringelse af sygefravær. Henry
gjorde opmærksom på, at det er et skal-punkt. Bestyrelsen stiller spørgsmålstegn ved, om der
er rimelighed i sådanne mål: Selvfølgelig skal der arbejdes målrettet på at sikre en jobtrivsel
og et arbejdsmiljø, så sygefravær pga. mistrivsel undgås. Men det er vanskeligt som
arbejdsplads at gøre tiltag, som man kan undgå sygefravær i forbindelse med operationer,
diskusprolapser osv.
Det blev nævnt, at grønne projekter og energi-tiltag, også blandt børnene, bør opprioriteres.
6. Status vedr. skolereform - information, drøftelse og indstilling.
Henry gennemgik lovændringerne – og konsekvenser blev drøftet.
Herefter drøftede bestyrelsen principper for tid til bl. a. skole-hjem samarbejde og ønsket
fleksibilitet for lærerne. Bestyrelsen bakker op om forslaget, som sikrer tid til
skolehjemsamarbejde efter kl. 16 og en vis fleksibilitet i lærernes arbejdstid.
Hvad tænker personalet?
Morten: Blandt lærerne er billedet broget. Alle føler sig noget trådt over tæerne i hele
processen omkring arbejdstidsaftale og lockout. Men det er forskelligt, hvor optimistisk eller
det modsatte man ser på mulighederne i skolen efter august.
Henry ønsker en høj grad af inddragelse af lærere og pædagoger omkring arbejdstidens
planlægning
Max: SFO-personalet tænker, at deltagelse i skoledelen kan blive positivt. Men ser også et
problem i, at SFO-tiden indskrænkes og ligger så sent på dagen.
Kirsten: For klubben bliver det en meget stor ændring, at skoledelen fylder så meget, og det er
svært at forestille sig at putte værdi i den korte fritidsdel.
Bestyrelsen bemærker, at man meget gerne ser to spisepauser i den nye længere skoledag.
Det burde måske allerede nu overvejes i forhold til den lange tirsdag.
Livets gang:
Børnehaven
Personalet oplever god stemning.
Rigtig godt med kunst-emnet før jul
Forældrene oplever også, at der er en god stemning og at tingene fungerer.
Skolen:
1954 emnet fanger alle, både voksne og børn.
Klubben
Julegaver har været den store produktionsdille i julemåneden.
Nye børn er startet – har lavet krus, og det tegner godt med den nye gruppe.
Bodil kommer tilbage fra barsel næste torsdag – og Kamille holder.
SFO
Der bliver spillet brætspil, nu, hvor 1954 er årstallet på kalenderen.
Vi har pt. to gode praktikanter – Van og Majken, og 1. februar starter Tia Ejs Randa i lønnet
praktik indtil sommerferien.
Forældrene foreslog, at praktikanter og andre også får et billede op sammen med de faste.
Eventuelt
Mælkeordning.
Kan der komme økologisk sødmælk i sortimentet?
Bestyrelsen ønsker at tage drikkeyoughurten ud. Henry drøfter det med Helle.
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Hvordan kører frugtordningen? Det vidste Henry ikke, men han undersøger det.
Er der kommet nye tidspunkter på de aflyste dialogmøder? Nej – Henry spørger i
fagsekretariatet.
Referent
Henry
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