Referat bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 25. oktober 2022

Mødeleder: Jonas Andersen
Afbud: Anne Leonhard

1. Meddelelser fra formanden
- Kommentarer til fremsendte dagsorden
Ingen kommentarer
- Billeder til hjemmesiden tages på dette BM.

2. Gennemgang og godkendelse af balance v/ Lotte Lock
- Gennemgang af månedsbalance
- Herunder status på debitorliste & elevtal
Balancen pr. 31. august 2022, udviser et overskud på kr. 204.760,46 før
feriepengeforpligtigelser.
Restancer: kr. 15.955,50 – heraf aftale kr. 1.645,00.
Elevtal: 225 – pr. 25/10- 2022. (Budgetteret elevtal 226)
Tilgang: 1
Afgang: 2

3. Ledelsens orientering om skolens drift v/ Lotte Lund
- Orientering fra LO
•
•

Indskrivningssamtalerne er gået godt. Vi har én ledig plads til
kommende førskole 2023.
Vi kører lige nu to kampagner på FB. En for den ledig plads i
kommende førskole og en mere generelt.

•

•
•
•

Emneuge og motionsdag i uge 41 gik begge rigtig godt. 0.-6. klasse
var på tværs af klasser opdelt i hold med hver en tidsperiode. 7.-9.
klasse havde fagdage.
8. klasse har haft en forrygende tur til Skagen. LO deltog som back
up.
9. klasse har haft en rigtig god tur til Berlin.
Skolestyrken har været på besøg. Trygge fællesskaber og mobning er
de 2 emner, der arbejdes med det første år.

Personale - Generel orientering omkring skolens personale.

4. Ledelsens orientering om status på Strategiplan og handlepunkter
-Orientering fra LO
Forslag til hvilke punkter der skal arbejdes med i 2023 – se bilag.

5. Drøftelse af punkter til budget 2023
- Bestyrelsens input – Skolekøkken – bygningsudvalget udarbejder en
skitse.
- Lærernes input – fagbudgetter mv. bliver som i 2022, tillagt en
pristalsregulering på 2%. Lejrture mv. forhøjes, da priserne er steget
markant.

6. Bygningsudvalg
- Resultat af bygningsgennemgang
Bygning B – ønsker toilet i bygningen.
Åndehuller – der er indkøbt fliser til området omkring Bygning E.
Bygning F – der er fortsat gamle lysarmaturer. De forsøges ombygget til LED.
Fældning af træer ved ”kyllingegården”, samt ved sportspladsen – rodnettet
beskadiger kloak mv.
Asfalt / fliser ved administrationsbygningen. Kloakken er faldet sammen –
sagen dækkes af forsikringen.

7. Fornyelse af skolens lønpolitik
- Orientering fra LO
Lærernes løn består af en basisløn og decentrale-lønkroner. FSL udarbejder
1 gang årligt et regneark, som bruges til at lave en lønsammenligning med
lønningerne i Folkeskolen.
Lønpolitikken forhandles som minimum hvert 3 år – udkast til aftale
gennemgået.
Bestyrelsen vedtager aftalen for den kommende periode.

8. Eventuelt
Fælles drev til udveksling af oplysninger for bestyrelsen.
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