Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde
05. Oktober 2020 kl. 17.00 til 20.00

Tilstede

Navn

+

Jørgen Lassen

+

Hanne Christensen

-

Henrik Kristiansen

-

Mette Marie Thomsen

-

Christa Skelde

+

Karl Plougstrup

+

Trang Truong Laursen

+

Karen Møller Winther

+

Søren Spanggård Petersen

+

Trine Bjørn Leth

+

Anette Terney

+

Jane Pedersen

-

Stine Knudsen

+

Jette Vistesen

+

Maja Greve

Underskrift

Emne
1.

Velkomst ved formand:
Jørgen bød velkommen.

2.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3.

Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 20.08.20: Godkendt.

4.

Nyt fra formanden:

Ønske om at skolens vedtægter og forretningsorden gennemgås på et af de kommende
bestyrelsesmøder.
Forretningsorden blev udleveret på mødet og vedlægges referatet.
Vedtægter forefindes på skolens hjemmeside.
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5.

Direktørens orientering:
Generel status - orientering:
Der er god stemning på skolen.
Der har netop været afholdt generalforsamling i efterskoleforeningen og ud af de 9
bestyrelsesmedlemmer blev 2 valgt fra RIM som er den region som Balle tilhører.
Udlejning i efterårsferien og kr. himmelfartsferien er blevet aflyst på grund af corona.
Håbet er stadig at Danes kan afholde deres summercamp på Balle i 2021.
Hvis dette ikke er muligt, er Lær for livet mulighvis interesseret i at afholde deres summercamp på
Balle.
Læsevejlederkurset er startet op med fuldt booket hold og gode evalueringer.
Der er forespørgsel på eventuelt at lave et matematikvejlederkursus, hvilket der arbejdes videre med.
Vedrørende projekt vuggestue har Søren kontakt til et firma, der skal hjælpe med at afsøge om der er
basis for opstart af vuggestue. Anbefalingen er, at man prøver at udarbejde et færdigt produkt og sætter
det i gang.
Søren holder møde med arkitekten i uge 43 vedrørende byggeri.
Balance Danmark er en lobbyvirksomhed der muligvis kunne være interessant for Balle i forhold til
afsøgning af lånefinansiering, da vi jo på grund af beliggenhed har udfordringer med at låne i andre
kreditinstitutter.
Karen supplerer med, at der for tiden ved finansiering af projekter vægtes at det har en grøn profil.
Personale:
Casper Christensen lærer i friskolen har opsagt sit job pr. 31.10.20
Tommy Jensen buschauffør har opsagt sin stilling pr. 30.06.21
Rasmus Jakobsen ny lejer i tjenestebolig Nederbyvej 6 pr. 01.02.21.
Renoveringer:
Renovering sløjdlokale og lærerværelse er færdig.
Separering regnvand er i gang.
Markedsføring:
Der er iværksat kampagne for at tiltrække flere elever til 0. kl. i friskolen og om ca. 4 uger bliver der
igangsat kampagne for at tiltrække elever til 9. kl. i friskolen.
Kampagnen for at tiltrække elever til spring/styrke linjen og musiklinjen har hjulpet, vi mangler således
kun få elever til musiklinjen.
På trods af aflysning af efterskolernes dag er vi fuldt booket til det kommende skoleår og er godt fyldt
op til de følgende skoleår.
Ski efterskolen:
Der er indhentet tilbud hos 2 skisportssteder. Vi er afventende med at underskrive kontrakt og betale på
grund af coronasituationen, men forventer at have en afklaring i november.
Hvis ikke det er muligt at komme afsted på skilejrskole tænkes der allerede nu i alternativer.
Coronanyt:
Coronasituationen har betydet at en del arrangementer er aflyst i både friskole og efterskoleregi.
Arbejdsgangene er også blevet forandret i denne tid, men bliver godt løst af personalet så eleverne
virker ikke til at være mærket af coronasituationen.

6.

Friskolelederens orientering:

Der har været afholdt emneuge i friskolen omkring genforeninng. Emneugen var udsat fra foråret.
Sigurd Barret underholdt om fredagen og det var en stor success.
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7.

Efterskolelederens orientering:

Der har været fnatudbrud på skolen og 6 er konstateret smittet med fnat.
Der har været afholdt virtuelt forældremøde og virtuelle samtaler med elever og forældre.

8.

Børnehavelederens orientering:

De nye tiltag omkring aflevering og afhentning af børn i coronatiden fungerer rigtig godt.
Det er en udfordring med afvaskning af legetøj men der er fundet en god løsning på det.
Bedsteforældredagen er aflyst.
Ny pædagog er kommet rigtig godt i gang.

9.

Nyt fra medarbejderrepræsentanter:
Jette Vistesen friskolen:
God emneuge.

Stine Knudsen efterskolen: Fraværende

10.

Respons på klubtilbud til mellemtrin, samt drøftelse af busordningen i
friskolen:
Beregning på klubløsning:
Søren fremlagde en beregning på hvad et klubtilbud vil koste. Det blev besluttet at han informerer
forældrene.

11.

Nuværende busordning i et fremtidigt perspektiv:
Det blev besluttet at bussen skal til debat på et senere tidspunkt.

Kursusafdeling i fremtiden:

Lars Thomsen stopper til sommeren 2021 da han går på pension.
Det blev besluttet at der skal søges en ny kursusleder.

12.

13.

Vedtægter – er der brug for justeringer:
Det blev aftalt at de skal med på et af de kommende bestyrelsesmøder.

Eventuelt:

Karl Plougstrup:
Der er udfordringer på friskolens parkeringsplads ved aflevering og afhentning af børn.
Søren finder ud af hvordan det kan løses.
Søren:
Julegaver skal bestilles inden d. 08.11.20.
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