Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde
6. oktober 2021 kl. 17.00 til 20.00

Tilstede

Navn

+/-

Jørgen Lassen

+/-

Henrik Kristiansen

+/-

Christa Skelde

+/-

Karen Møller Winther

+/-

Tinne Drejer Steffensen

+/-

Karl Plougstrup

+/-

Trang Truong Laursen

+/-

Jens Overgaard

+/-

Søren Spanggård Petersen

+/-

Trine Bjørn Leth

+/-

Stine Knudsen

Underskrift

Emne
1.

Velkomst ved formand:

2.

Godkendelse af dagsorden:

3.

Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde 240821

4.

Nyt fra formanden:
Nytårskuren udsættes. Jørgen melder tilbage med ny dato.
Gennemgang af forretningsordenen med ændringer. Jørgen sender det rundt.
Tages op på næste møde til godkendelse.

5.

Direktørens orientering:
Generel status - orientering:
Tilbagemeldinger på ny mødeform i bestyrelsen.
Gang i alle afdelingerne, Stor tilfredshed med at være i gang efter corona.
Vi er på et godt spor økonomisk. Vi vil gerne tilgodese enkelte ting, klasseværelser, fælles opholdstuer i
efterskolen. Tag ovenpå musiklokalerne skal fornyes.
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Legepladserne er blevet tjekket op i forhold til sikkerhed. Hjemkundskabslokalet udsættes til næste
sommer, grundet håndværkermangel og materialeudgifter.
Danes kontrakt arbejdes der på i forhold til næste sommer.
Personaleinfo:
Køkkenet er ved at være tilbage på fuld gear personalemæssigt.
Ny sekretær, Bente Pedersen, ansat på kontoret pr. 1/11-21.
Rasmus Villadsen ansat i friskolen pr. 1/11-21. Godkendt af bestyrelsen.
Personaledag 29/10 med status i alle afdelingerne og APV.
Markedsføring:
Vi har fokus på markedsføring i friskolen.
Børnehaven markedsføring på ønske om flere børn
Efterskolen på Spring/adventure linjen
Corona status:
Vi tester i friskolen hver uge. De ikke vaccinerede efterskoleelever bliver også testet.
Testopsporing er mere enkelt nu end tidligere.
Vi håber rigtig meget på vores lejrskoler og skitur bliver til noget.
Byggeri/projektering:
Vi har fuld gang i forberedelserne til byggeriet. Der arbejdes på at få økonomien til at hænge sammen.

6.

Information fra afdelingerne:
Friskolen:
Der er en god stemning i friskolen. Fokus på markedsføring, bl.a. film og fotos.
Ordblindestrategi på plads, uddeles på mødet. Den er klar til at blive implementeres.
Tilfredshedsundersøgelse forventes igangsat inden jul.
Indskrivning til friskolens 0. klasse i november.
Efterskolen:
191 elever. Gode weekender med forældreweekend og efterskolernes dag.
Vi mangler lidt 9. klasser og drenge på Spring/adventurelinjen.
Børnehaven:
25 børn i børnehaven, flere forældre efterlyser vuggestue. Legepladsen er ved at blive fikset med nyt
tårn på legepladsen. Der har været arbejdsdag. Der er ved at blive uddannet en motorikvejleder i
friskolen.
Kursus:
Rekordmange kurser i dette efterår.
Der er stadig mange kurser på programmet og der er en rivende udvikling. Det er en stor belastning
især på køkkenet.

7.

Nyt fra medarbejderrepræsentant:
Efterskolendelen:
Nyder at kunne lave efterskole uden coronarestriktioner.
Friskolen:
Der er en god stemning i afdelingen.
Snak om medarbejderrepræsentantens rolle og valg af denne.

8.

Skolediskussion (skiftende emner) – skolestørrelse:
Et punkt – hvor der er temaer, der er gældende for hele Balle.
En debat denne gang om skolestørrelse.
Punktet fortsættes næste gang.
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9.

Eventuelt
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