Referat bestyrelsesmøde 5. september 2017
Til stede er: Jørgen, Caroline, Thomas, Lotte, Marie, Lise og Trine
Afbud: Bodil og Gitte

1. Valg af referant – Trine vælges.

2. Bestyrelsens sammensætning – da Kristine er stoppet i bestyrelsen, indtræder i stedet
suppleant Lotte.
3. Info fra Lise vedr. skolen:
Vi er nået i mål med de 32 elever, og dermed er skolen sikret et år mere med statstilskud.
4. Personalesituationen:
Skolens lærer Torben stopper, og vi ansætter i stedet ny lærer i et vikariat på 3 mdr.
Dorte som har arbejdet på Langelandsskolen ansættes i nogle timer om ugen.
Helge fortsætter som fleksjobber på skolen.
5. Skolens leder Lise Kranz har valgt at opsige sin stilling:
Lise har brugt 5 år af sit liv på skolen, og har brug for at gøre nogle andre ting i sit liv. Lise har
leveret et kæmpe stykke arbejde for skolen, og aflevere en skøn skole. Lise skal bla. bruge sin tid
på at være fulltime yougaklærer ☺ Skolens personale er orienteret.
6. Økonomisk status:
For at forenkle forretningensgangen omkring økonomien, laves et økonomisk udvalg bestående
af Lise, Jørgen Lotte, og Thomas, og de mødes snarest med bogholederen i uge 39.
7. Dækning af ferieperioder – vi spilder til tider penge på personale i ferieperioder, da
børnene ikke kommer trods de er tilmeldt. Vi kræver fremover at folk tilmelder sig og ikke
melder sig fra. Er der kun få børn, kan der blive tale om en forældreløsning.

8. Friplads – arbejdsgangen
Vi laver en fast procedurer for hvorledes der fremover søges om friplads både hos skolen og hos
ministeriet. Caroline og Trine lavet et oplæg.
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9. Frem mod 0. klasse – vi skal have lagt en plan.
PR møde – mellem Lotte, Caroline, Trine, Lise.
10. Indflytning til Nye:
Thomas tager fat i Tækker vedr. skolens kommende placering. Der er afsendt materiale til
Tækker vedr. vores ønske om størrelse på bygninger, plads behov. Thomas følger op i denne
uge, og prøver at få et møde sat op.
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