Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde
27. August 2018 kl. 17.00 til 20.00

Tilstede

Navn

+

Jørgen Lassen

+

Hanne Christensen

+

Hanne Søgaard

+

Michael Sero

+

Karl Plougstrup

+

Henrik Kristiansen

+

Claus Langergaard

+

Mette Marie Thomsen

+

Søren Spanggård Petersen

+

Trine Bjørn

+

Anette Terney

+

Jane Pedersen

+

Christian Bjørner

+

Jette Vistesen

Underskrift

Emne
1.

Velkomst ved formand:

2.

Jørgen bød velkommen og præsenterede den nye forældrerepræsentant Mette Marie
Thomsen, som er valgt blandt efterskoleforældrene. Forslag til at der laves en
formalisering/procedure for hvordan forældrerepræsentanten vælges.
Herefter præsentationsrunde af bestyrelsen.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3.

Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 07.06.2018: Godkendt

4.

Nyt fra formanden:
Kalender: Årshjul som er sendt rundt til bestyrelsen er vedtaget.
Bordet rundt hvor alle bestyrelsesmedlemmer nævnede 3 ting de ser som vigtige for
bestyrelsens arbejde i dette bestyrelsesår.
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5.

Direktørens orientering:
Generel status i efterskolen: Der er optaget 178 elever i dette skoleår. 3 elever er taget hjem
og 2 nye er kommet til.
Generel status friskolen: 172 elever optaget i dette skoleår. Det er lidt mindre end sidste år,
hvilket til dels skyldes lille årgang i 0. kl., samt at mange 8. kl. elever er taget på efterskole i 9.
klasse.
Kursusafdelingen: Der er tilmeldt 160 kursister hvilket er flere end normalt så det tyder på at
det bliver et godt kursusår.
Der arbejdes på et samarbejde med shape robotics og kursusafdelingen.
Der bliver afholdt en teknologi konference på Balle d. 03.12.18.
I efterskolen har der været en forhandling med lærerne om pausetid og aftale er nu indgået
med tillidsrepræsentant.
Vedligehold: Der er foretaget almindelig vedligehold i sommerferien. Vores tage trænger til
renovering især på hallen.
Vores kloaksystem er gammelt og der skal laves en separering af regnvand.
På grund af byggeplanerne håber vi at renoveringerne kan foretages i samme proces.
Skolebus ordning: Der er ansat en ny chauffør Einar til at køre friskolens busrute.
Branding:
Efterskolen: Der er fokus på søgning til musiklinjen og 9. kl.
Friskolen: Der skal eventuelt kigges på Skibet – Vejle midtby – Vinding og Søndermarken i
forhold til rekruttering af nye elever til friskolen.
Børnehaven:
Der har været afholdt flere møder med forældre og ansatte i Børnehaven. Det er nu besluttet
at børnehaven fusionerer med skolen pr. 01. Januar 2019.
10. september 2018 bliver der afholdt statusmøde med konsulent fra friskoleforeningen
omkring den videre proces med fusionen.
Byggestatus:
Der er ansøgt om fondsmidler på 10 mio kr. hos A. P. Møller fonden. Vi afventer deres svar.
Der skal laves et nyt byggeudvalg.
Arrangement 16. september 2018
Friskoleforældre, efterskoleforældre, efterskolelever, ansatte og bestyrelsesmedlemmer er
inviteret til foredrag på skolen. Foredragsholder er Morten Albæk.

6.

Friskolelederens orientering:
Nyhedsbrev fra friskolen er sendt ud til bestyrelsen og i kan også følge med på facebook.
Ny lærer i friskolen pr. 01. August 2018 Marie Louise Bundgaard Jensen har desværre
opsagt sin stillng da hun har fået tilbudt sit drømmejob som fodboldlærer på BGI.
Efterskolelærerne dækker hendes timer indtil der bliver ansat en ny lærer forhåbentlig
pr. 01. November 2018.
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7.

Efterskolelederens orientering:
Skoleåret er kommet godt i gang. Tendensen med at droppe hurtigt ud er stigende på alle
efterskoler. Der er fokus på relationsarbejdet.

8.

Nyt fra medarbejderrepræsentanter:
Christian Bjørner Jensen:
Der er ændret i nogle procedurer blandt andet er lektiecafe erstattet med fordybelsesrum i de
forskellige fag, hvor man har mulighed for at fordybe sig i det fag man ønsker. Dette er et
tilbud man kan efter aftale med læreren også vælge at være på værelset.
Jette Vistesen: Der er fokus på udvikling og elevrelationer. Friskolen ser frem til et godt
samarbejde med børnehaven.

9.

Generalforsamlingen:
Status:
Fin generalforsamling og god stemning. Der var ca. 20 fremmødte fra skolekredsen.
Der blev diskuteret om der skal laves ændringer til kommende generalforsamling.

10.

Opsamling på visionsmødet d. 07.06.2018
God eftermiddag/aften med deltagelse af ansatte og bestyrelsesmedlemmer.
Strategien 2014/2018 var baseret på punkterne faglighed – fællesskab- fordybelse- glæde.
På visionsmødet var man enig om at det var gode værdiord at arbejde videre med i den
Kommende strategi. Nogle af de ting som blev diskuteret på visionsmødet var blandt andet
Balle og de fysiske rammer
Balle og læring (gribe tiden/forandring)
Hvad skal være Balles fortælling.
Søren vil lave et udkast til strategien.

11.

Bordet rundt samt eventuelt:
Hanne og Henrik: der er mangler på hjemmesiden. Aftalen er at de skriver specifikt hvad det
er der mangler og vi vil så få det tilrettet.
Christian: Forslag til at de som er 4. kl. forældre holder en fest for alle friskoleforældrene. Det
kunne være en måde at styrke sammenholdet blandt forældrene i friskolen.
Jørgen: Alle bestyrelsesmedlemmer fotograferes på næste bestyrelsesmøde.
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