Referat af bestyrelsesmødet d. 12.6.2017
Til stede: Peder, Jürgen, Janus, Sara, Thor, Tao, Solveig, Malene og Jette.
Referent: Jette
Ordstyrer: Janus
1. Underskrifter på referat fra sidste møde
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet.
2. Bemærkninger til dagsordenen
Ingen bemærkninger.
3. Orientering fra bestyrelsesformanden – ved Janus
Konstituering af bestyrelsen: Janus er fortsat formand og Thor blev valgt til
næstformand. Janus byder Solveig velkommen i bestyrelsen.
4. Orientering fra ledelsen - ved Peder og Jürgen




Personaleforhold. Pernille Danielsen er blevet ansat som klasselærer i 4. kl. og
dansklærer i 6. kl. Rikke er blevet ansat i et barselsvikariat for skoleåret 2017/18.
Sacha Aagaard Hansen er blevet ansat i SFO, hvor hun tidligere har været ansat. Ny
fysiklærer er også blevet ansat.
Skoleårets afslutning:
- 9. kl. går pt. til diverse prøver.
- 3.-6. kl. har været på en vellykket koloni på Klinteborg.
- 0.-2. kl. tager i uge 24 på koloni til Colleruphus.
- D. 22.6. tager hele skolen – elever og medarbejdere - bortset fra Maj-klassen på
fælles udflugt til Sommerland Sjælland. En dejlig afslutning på skoleåret.
- Skemaerne for 2017/18 er færdige.
- D. 23.6. er sidste skoledag med morgenmad i klasserne, underholdning,
koroptræden, blå bog-oplæsning mm. i salen. Kl. 15.00 holder personalet
sommerfrokost.

5. Orientering fra medarbejderrepræsentanten - ved Tao



Mikkel er blevet valgt som TR-suppleant.
Lærerne ser frem til at arbejde med skolens udvikling næste skoleår.

6. Økonomi, elevtal og saldobalance - ved Peder og Jette
Der er 191 elever på skolen og 76 elever i SFO´en.
Saldobalancen for februar 2017 blev gennemgået. Der var ingen kommentarer til denne.

7. Skolens lokaleforhold – ved Peder og Jürgen
Sagen pågår.
8. Punkter til næste møde


Skolens lokaleforhold

Datoer til næstfølgende bestyrelsesmøder:
D. 19.9.2017 kl. 18.00
D. 2.11.2017 kl. 18.00 – her vil punktet ”Religion – et fag vi ønsker på ØFS?” være på
dagsorden
D. 11.12.2017 kl. 18.00
9. Eventuelt
Sara har kontaktet en gruppe unge lægestuderende, der gerne vil undervise skolens
elever i første hjælp. Sara afventer en tilbagemelding fra dem vedr. datoforslag. Kurset
vil vare ca. 3-4 timer.
Kontoret kontakter Falck med henblik på, at personalet på ØFS kan få opfrisket deres
tidligere første hjælps kursus.

