Referatet bestyrelsesmøde
Torsdag den 03. maj 2018
Kl. 19.30 til 22.00
På skolen
Deltagere:
Lene/Ole Kamp, Hanna Lund Petersen, Marie Volf, Lisbeth Lausten Bang, Mai-Britt Nollin, Casper
Due, Mads Papsø, Mette Alstrup (deltog fra og med punkt 7), Camilla Brix og Maria Fredberg
(referent).
Fraværende:

1. Sang, valgt af Ole (10 min.)
2. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.) Dagsorden og referat blev godkendt
3. Personalesituation v. Hanna (10 min) Hanna informerede om personale situationen og
fortalte at Christian Lok er ansat som medhjælper på 30 timer.
4. Forpligtigelse ift. Erhvervsuddannelse v. Hanna (10 min.)
Der er kommet skriv om en forpligtigelse fra undervisningsministeriet om at tilbyde
elevplads. Arbejdsgiver der ikke bidrager tilstrækkeligt inden for dette kan betale en
takst i stedet på ca. 1200-1300 kr., og det vil være en betaling af denne takst vi vælger
her på stedet.
5. Persondataloven (10 min.)
Skolen skal have bestyrelsesmedlemmernes samtykke til at stå på hjemmesiden med
billede. Der er meget vi hver især skal forholde os til. Vi i bestyrelsen har også et ansvar
og skal undersøge hvad det indebærer. Hanna fortalte lidt generelt omkring hvad det
betyder rent praktisk. Hanna sender et skriv rundt.
Lene og Ole informerer medarbejderne herom på et lærermøde.
Der sendes info rundt til alle om hvad de nye regler vil betyde og hvad vi skal tage stilling
til og udfylde og returnere til skolen.
6. Kvartalsvis budgetkontrol og revision (20 min.)
Den kvartalsvise budgetkontrol er under planlægning og mødet afholdes snarest. På
nuværende tidspunkt er der ikke væsentlige ændringer til budgettet.
PAUSE (5 min.) I pausen gik Hanna, Mads og Marie ud og kiggede på hvor stien fra
børnehaven til skolen skal være.

7. Beplantning (20 min.)
Vi har fået 16.000 kr. til beplantning fra Friluftsrådet. Marie gennemgik den nye
opdaterede tegning over byhaven. Den 24. maj foretager Marie og Trine markeringer
over beplantningen. Jesper og Kim kommer og graver. Martin og Torben Vester kommer
om fredagen. Beplantningen sker på arbejdslørdag – Marie er tovholder. Marie mangler
en til at køre jord væk fra om torsdagen.

8. Færdigbehandling af indkomne forslag til busruteændringer for skoleåret 2018/19 (25
min.)
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Vi færdiggjorde punktet og der sendes svar rundt til de forældre, som har indgivet
ønsker. Mai-Britt og Camilla giver besked til forældrene.
Vi I bestyrelsen har fremadrettet fokus på, om busforældrene giver besked til Stig,
Det er desværre stadig et stort problem, at der ikke meldes afbud til Stig, når man ikke
skal med. Det betyder, at Stig må bruge tid på at lede efter børn, der allerede er afhentet
og den planlagte rute må ændres i sidste øjeblik. Det er hverken arbejdsmiljømæssigteller økonomisk forsvarligt. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vi har særligt fokus på
tilbagemeldingen til Stig fra skoleåret starter i august og frem til efterårsferien. Herefter
vil vi drøfte det reelle busbehov.

9. Kort gennemgang af alle udvalg (15 min.) med fokus på græsslåning
Bus, rengøringsudvalg/græsslåning og tombola-scene/drama udvalg – Mai-Britt
Tidspunkt for græsslåning i forhold til minimering af støjgener for naboerne:
I forbindelse med at vi har fået henvendelse om at det larmer meget når der slås græs på
skolen, giver vi følgende anbefaling videre og henstiller til at folket på græsslåningslisten
forsøger at imødekomme, at der ikke slås græs ved spisetider og efter aftensmaden samt
før kl. 10 om morgenen i weekenden.
Se følgende link: https://www.bolius.dk/maa-du-slaa-graes-kl-6-om-morgenen-7113/
I princippet må du slå græs på hvilket som helst tidspunkt på døgnet, det passer dig, for der er ikke
noget, der direkte forbyder dig at slå græs på bestemte tidspunkter. Heller ikke i weekenden.

TIDSPUNKTER DU IKKE BØR SLÅ GRÆS
 Før kl. 10 i weekenden
 Ved spisetider
 Efter middagsmaden om aftenen
Kilde: Jørn Bitsch, sekretariatschef hos Parcelhusejernes Landsforening

Fonde, PR, Lejrskole og Arrangement udvalg - Mette
Lejrskole: Der laves mad til 70 personer og ikke kun 50.
PR-udvalg: Det planlagte møde den 17/4, blev aflyst og vi afventer en ny dato. Mette har
givet besked om at hun gerne vil deltage i mødet.
Vedligeholdelses, legeplads og byggeudvalg – Mads
Mads gav en status. Mads aftaler med Henrik Skov hvornår det er muligt at sætte
kantsten til stien mellem børnehave og skole og indkalder de hjælpere, der skal bruges.
De forældre der hjælper til med opgaver forinden og efter arbejdslørdagen skal ikke også
møde op til arbejdslørdag.
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10.Siden sidst (15 min.)
a. Cykelløb - Opfølgning på arbejdslisten Vi gennemgik hurtigt listen og der blev gjort
opmærksom på at de fra dette møde, som står på opgaver giver besked til de øvrige
på samme punkt.
b. Beslutning af hvem der skriver om cykelløbet til lokalbladet Casper skriver artiklen
om cykelløbet til lokalbladet med deadline 1. august.
c. Arbejdslørdag Louisa er ved at lave spisesedler, som kommer rundt inden for den
næste uges tid. Sikkerhedsproceduren skal sendes rundt forinden arbejdslørdagen.
Lisbeth sender proceduren til Lene og Ole og Hanna, så det kommer med ugebrevet
i morgen den 4/5.
Hanna har lavet en liste over de forældre, som både har børn i børnehaven og på
skole. Der er en rigtig fin fordeling over hvor de forskellige har placeret sig.
11.Evt. (5 min.)
Hovedrengøring blev for længe siden ændret til den 30/6-18, men det er ikke blevet
meldt ud og derfor vælger vi den tidligere dato den 11. august – dvs. i uge 32. Ændringen
er derfor først gældende fra 2019.

Kommende punkter til fremtidige møder:
Julemarked
Undersøgelse af mulighed for ansættelse af en senior på ca. 200 timer til
vedligeholdelsesopgaver på hele matriklen.
Kommende møder og arrangementer:
Arbejdslørdag: lørdag d 26/5-18
Cykelløb: onsdag 6/6-18
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