Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde
27. august 2019 kl. 17.00 til 20.00

Tilstede

Navn

+

Jørgen Lassen

+

Hanne Christensen

+

Henrik Kristiansen

-

Claus Langergaard

+

Karl Plougstrup

+

Mette Marie Thomsen

+

Trang Truong Laursen

+

Christa Skelde

+

Søren Spanggård Petersen

+

Trine Bjørn

+

Anette Terney

+

Jane Pedersen

+

Jens Ulrich Kiilstofte

-

Jette Vistesen

+

Maja Greve

Underskrift

Emne

Velkomst ved formand samt konstituering af ny bestyrelse:

Jørgen bød velkommen til et nyt bestyrelsesår og til de nye medlemmer af bestyrelsen Mette Marie
Thomsen og Trang Truong Laursen. Samt den nye forældrerepræsentant for efterskolen Christa Skelde.
Herefter konstituerede bestyrelsen sig.
Jørgen Lassen blev valgt til formand
Hanne Christensen blev valgt til næstformand.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 08.05.2019: Godkendt.
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4 Nyt

fra formanden:

Kalender:
Årshjulet er fremsendt pr. mail.
Herefter var der en præsentation af bestyrelsen og hvilke ting de vil bidrage med i bestyrelsesarbejdet.
Forventninger til det kommende år – værdier og fokusområder:
Der blev drøftet forskellige tiltag som kunne være aktuelle at fokusere på i dette bestyrelsesår:
Værdidebatter
Besøg udefra eller besøg hos andre
Elevdemokrati
Afdelingslederens rolle
Fn verdensmål
Skolens værdier
Evalueringsmodel

Gennemgang af organisation ved Søren:

Roller og ansvarsområder på Balle:
Historik fra oktober 2013 til nu – opfriskning /information
Søren gennemgik organisationsplanen og orienterede om de forskellige ledelser roller og
ansvarsområder.
Slides som blev gennemgået vedlægges.
.

Direktørens orientering:

General status orientering:
Det går godt i alle afdelinger på skolen.
Lena og Jens Ulrich har sagt deres tjenestebolig op der skal findes nye lejere.
Vedrørende eventuel oprettelse af vuggestue, har Søren været i kontakt med Vejle kommune for at høre
hvordan børnetallene ser ud for Bredsten og resultatet er at de ikke ser positive ud i øjeblikket.
Der er indkøbt ny hjertestarter som skal hænge ude foran hallen. Samtidig bliver der afholdt
førstehjælpskurser for personalet. Det overvejes om det også skal tilbydes alle elever.
Der er kommet positive tilkendegivelser om hvordan skolen håndterede situationen med eleven som fik
hjertestop.
Vedligehold – økonomi:
Der er skiftet tage på 30-40 gangen og halvdelen af taget på hallen skal skiftes da det regner ind.
Søren har kontakt med kommuen angående projektet vedrørende separering af kloak.
Legepladsen er blevet renoveret.
More2save som har stået for skolekortløsningen er gået konkurs. Det har givet anledning til at vi har
drøftet hvordan vi fremadretttet kan modtage penge for salg af skolemad m.m. Det er besluttet at
fremadrettet kan man betale med mobilepay eller kontanter.
Den ene af skolebusserne skal udskiftes.
Det er besluttet, at skolen skifter forsikring fra Willis til dansk erhvervsforsikring.
Markedsføring:
Kursus er kommet godt i gang efter målrettet annoncering på de sociale medier.
Den målrettede annoncering på de sociale medier er også brugt i forhold til at skaffe flere elever til
musiklinjen og det har haft den effekt, at vi til det kommende skoleår har fået flere indmeldelser til
musiklinjen.
Udlejning af skolen:
I sommerferien har skolen været lejet ud til:
Bløderforeningen i uge 27,
Organisationen Danes world wide har afholdt deres første camp på Balle med deltagelse af 140 børn.
I efterårsferien kommer lær for livet og afholder camp. Der arbejdes i øjeblikket på at lave ny aftale med
lær for livet.
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Politisk situation
Der er kommet ny regering, så vi afventer hvad finansloven bringer. Indtil videre foreligger der kun en
teknisk finanslov.
Evalueringer sidste skoleår:
Evalueringerne er i gang og er færdige inden næste møde.
Der er positive tilbagemeldinger på relationsdelen.

Friskolelederens orientering:

Der er indmeldt 5 nye elever i friskolen. Bestyrelsen godkender
Der er ansat 3 nye lærere: Bestyrelsen godkender
Casper Holm Christensen
Anne Katrine Ellehuus-Schjødt
Line Amby Falkenberg
Det har været nogle gode opstartsuger.
Der er indgået et samarbejde med Lisbeth Hauge fra stjernestunder vedrørende projekt og
teamsamarbejde.
I stedet for familieudflugten hvor der har været faldende deltagerantal er det besluttet at lave en
familieskolefest hvor de størrre elever bliver mere inddraget. Næsten alle familier i friskolen detlager i
arrangementet hvilket, vi er meget tilfredse med.

Efterskolelederens orientering:

Der er ansat 2 nye lærere i efterskolen: bestyrelsen godkender
Rasmus Jakobsen
Sarah Bundgaard Jensen
Der søges i øjeblikket efter en barselsvikariat til en tysklærerstilling. Indtil nu har vi modtaget 75
ansøgninger.
Der startede 184 elever i efterskolen men der har været et lille frafald så nu er vi nede på 181 elever.

Børnehavelederens orientering:
Der er ny 25 børn i børnehaven.

Der er ansat ny pædagogmedhjælper Frederikke Brosbøl.
Børnehaven tilbyder ny fuld forplejning til børnene.
Der har været sampasning sfo og børnehave i sommerferien og det var en succes.

Nyt fra medarbejderrepræsentanter:
Jette Vistesen:
God opstart.

Fremtidige faciliteter – prioriteringer:

Det blev besluttet at nedsætte et byggeudvalg bestående af:
Jørgen Lassen, Hanne Christensen, Henrik Christensen og Søren Petersen.
Der skal kigges på masterplanen samt evenutelle renoveringsprojekter.

Eventuelt:
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