Dagsorden og referat

Dato: 14. august 2018

Tid: 18.00-20.00

Sted: Personalerummet

Emne:
Bestyrelsesmøde Børnenes Akademi

Mødedeltagere: Rasmus, Mona, Ida, Thomas Bj., Konrad, Bodil, Niels,
Hans Henrik, Gitte, Steen, Lotte
Referent: Rasmus
Fraværende: Thomas Bo.

Dagsorden udsendes med relevante bilag, der skal læses inden
mødet.

Medbring:

Formål med punktet
(hvad skal vi udrette?)

Emne
1

Referat og
velkommen tilbage

2

Punkter til eventuelt

3

Nyt fra skoleleder
KK

4

Budget 2018

Godkendelse

Udsendte oplæg

Proces
(hvordan behandler vi emnet)

Varighed

underskrives

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)
Pkt. 5 - drøftelse med
personalet

18.00 18.05
Nyt fra dagligdagen.
Orientering

-

Halvårsregnskab 2018
Status økonom i

Orientering

18.05 18.15

Ikke så meget nyt.
Der er kommet 8 nye elever.
For yderligere status - se bilag
Elevtal d.d. 30 børn. Der har
været børn på besøg, som ikke
er indskrevet endnu.
Der har været ny dialog med
OfficeLab. Men endnu ikke
noget konkret.
Niels, Emil og Astrid er faldet
godt til.Efter eget ønske
stopper Astrid om to måneder.

Orientering

18.15 18.45

Se bilag

5

NYT punkt.
Drøftelse med
personalet.

Hvad skal der ske med BA
fremadrettet?

Drøftelse

18.30 19.30

Status på børn er, at der er 30
børn på BA. Udfordringen er
opstået pga. Større frafald i
Birk. Pil er pt. 14 børn, og er
vækstet som håbet/ønsket.
Drøftelse 1 - forskellige
muligheder for at øge
børnetallet her og nu… Fælles
fokus de næste 14 dage er
FLERE børn. Når de 32 er
rundet, kan der arbejdes med
en mere langsigtet plan for
skolens profil og
værdigrundlag. Alle
bestyrelsesmedlemmer (inkl.
personalerepræsentanter)
forpligtigede sig til at kontakte
de potentielle børn/forældre
som de kender. Dette skal ske
INDEN de næste 14 dage
Drøftelse 2 - den lange bane…
• Er leje (OfficeLab) den rigtige
mulighed?
• Er der nye åbninger i Nye?
• “når” skolen bliver rentabel,
hvilke muligheder kan der så
åbnes? Lystrup, Nye,
Hjortshøj, Skødstrup eller
noget helt andet?

Procedure hvis skolen IKKE
opfylder normtal på 32 den 5.
September: Skolen vil modtage
tilskud frem til og med
december, hvorefter skolen
ikke længere vil modtage
tilskud. Skolen vil kunne drives
videre men UDEN tilskud. Hvis
normtallet IKKE opnås,
indkalder bestyrelsen til møde,
hvor de orientere om, at der
ikke længere er grundlag for at
drive skolen.
6

Eventuelt

19.30 –
20.00

Kommende møder:
Tirsdag 11/9 - 17.00-19.00
Yderligere møder aftales d.
11/9
Skolen åbner fremover (fra
22.8) kl. 7.00
Fremover - yderligere
drøftelser omkring øget
synlighed i lokalområdet.

