Referat af bestyrelsesmødet d. 19.9.2017
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
Intet at bemærke
3. Orientering fra bestyrelsesformanden – ved Janus
Janus ønskede Jürgen tillykke med sit nye job. Det var selvfølgelig ærgerligt, at han skulle
forlade Øbro Fri Skole, men bestyrelsen havde også stor forståelse for hans valg. Janus
takkede Jürgen for hans store arbejdsindsats og evne til at begejstre eleverne.
Bestyrelsen ønskede ham held og lykke på hans nye arbejde.
4. Orientering fra ledelsen - ved Peder og Jürgen












Skolestart
Skolestarten har været rigtig god på trods af Jürgens opsigelse. Medarbejderne er
glade og er kommet godt i gang med skoleåret. Jürgen varetager vikartjansen og ITopgaverne indtil d. 1.11.2017, hvor ny viceskoleleder skulle være ansat.
Personaleforhold
Joakim Rask er blevet ansat som ny fysik/kemi lærer pr. 1.8.2017. Mathilde Jennert,
som i forvejen er ansat på skolen, er blevet ansat som ny bh. kl. leder pr. 1.11.2017.
Kombinations-stillingen i SFO´en/bh. kl. bliver stået op til besættelse d. 1.12.2017.
Orientering om 8. og 9. klassernes udlandsture
8. kl. og 9. kl. har været på udlandsture til henholdsvis Hamborg og Irland. To meget
vellykkede rejser. Peder gav udtryk for, at det godt, at skolen holder fast i disse ture.
Orientering om 6. klasse
Peder fortalte kort om indsatsen, der er i gang i 6. kl.
Skolens fødselsdag
Skolens 43 årige fødselsdag blev fejret d. 31. august med Hjem-Is i Østre Anlæg, hvor
alle elever og medarbejdere fik is. Om aftenen var der fest på skolen. Mange elever
og forældre deltog i denne herlige fest – mange boder blev besøgt, og der blev grillet
burgere udenfor.
Skolens værdigrund
Til januar 2018 sættes en forløb i gang, hvor skolens værdigrundlag vil blive ført up
to date. Der skal snakkes om trivsel, kultur, undervisningsformer mm. En
organisationskonsulent vil deltage i denne proces.
Ansættelsessamtaler
Der bliver afholdt ansættelsessamtaler til den ledige stilling som viceskoleleder d.
20.9.2017.

5. Orientering fra medarbejderrepræsentanten - ved Tao



Medarbejderne har taget rigtig godt imod vores nye fysik/kemi-lærer
Joakim Rask.

6. Økonomi, elevtal og saldobalance - ved Peder og Jette
Der er 185 elever på skolen og 78 elever i SFO´en.
Saldobalancen for august 2017 blev gennemgået. Der var ingen kommentarer til denne.
7. Første hjælp – ved Jette
Kontoret har indhentet et kursustilbud fra Falck med henblik på at få genopfrisket
medarbejdernes førstehjælps og brandsluknings færdigheder. Det blev besluttet, at
kurset vedr. førstehjælp bliver lagt i 2018, og kurset vedr. brandslutning bliver lagt i
2019.
Første hjælps-kursus for skolens elever. Tao kontakter de unge lægestuderende for at
finde en dato, hvor udskolingen i først omgang vil få et kursus.
8. Skolens lokaleforhold – ved Peder og Jürgen
Udsat til næste bestyrelsesmøde.
9. Punkter til næste møde
D. 2.11:




Skolens lokaleforhold
Religion – et fag vi ønsker på ØFS?
Udvidelse af skolens morgenåbning

D. 11.12.2017 kl. 18.00
10. Eventuelt





Malene spurgte, om det kunne være en god idé, at eleverne i udskolingen kunne
blive introduceret i at kunne begå sig på netbank. Som 16 årig kan man få oprettet
en bankkonto og dermed en netbank. Kunne det være en mulighed af få en bank ud
til skolen for at rådgive om dette?
Bestyrelsen er blevet kontaktet af nogle forældre fra udskoling, da de godt kunne
tænke sig at arrangere et foredrag på skolen, som kunne have relevans for eleverne i
udskolingen. Det kunne handle om hashmisbrug, hævnporno eller lignende.
Nogle forældre har spurgt, om det er muligt, at morgenåbningen kunne starte 15
minutter tidligere. Det blev besluttet at tage punktet op på næste bestyrelsesmøde,
hvor kontoret vil have lavet en beregning på, hvad en udvidelse vil koste om året.

