Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 8. februar fra kl. 18.00 til kl. 20.00
Mødedeltagere:
Forældre: Dorthe Mortensen, Jytta Hemme, Ann B. Hansen og Kathrine Schwartz-Sørensen.
Medarbejderrepræsentanter: Lasse Rahbek og Stefan Lindhardt
Ledelse: Henrik Djurhuus og Anders Dyregaard
Afbud fra: Marianne og Lis.
Dagsorden
Godkendelse af referat fra den 7.
december 2021
Drøftelses- og beslutningspunkter
Skoleårets planlægning
Elevgrundlag 22/23

Kvalitetssamtale:
-Input
-En med fra bestyrelsen

Status på valg til skolebestyrelsen
 Procedure og tidsplan for
ordinær valg til bestyrelsen
 Suppleringsvalg – status
Budget 2022(Henrik)

Opstart af revidering af
Pilehaveskolens principper og
politikker
Orienterings punkter
Nyt dialogmøde skolebestyrelse
Status for ansættelse af pædagogisk
leder til Pilehaveskolen
Coronasituationen
Status på regnskab dd.
Henrik

Referat
Godkendt

Bilag

Anders orienterede om skoleårets
Procesplan
planlægning JF. Procesplanen.
Efter visitationsmødet ultimo januar:
Skolen får en tilgang på 11 elever, fordelt
på 7 til yngste gruppen 1 til mellem og 3 til
ældste.
Samlet vil skolen få en tilgang på 6 elever,
sådan som situationen er pt.
Fordelingen er sådan, at ældste gruppen
bliver stor. Det kan giver pladsproblemer.
Kirsten Tingholm og Simone de Lemos
Vedhæftet
deltager fra forvaltningen.
Kvalitetssamtalen er tænkt som en dialog.
Stefan, Henrik og Anders deltager fra skolen.
Anders fremlagde nogle af de nedslag, som
vi vil drøfte på mødet. Nye nedslag kunne
være skolens fokus på nedbringelse af
fastholdelser og magtanvendelser.
Louise Klinge – projektet.
Forældresamarbejdet.
Pilehaveskolen er villig til at deltage i alle
kommunale iværksatte arrangementer.
Skolens vejledere deltager i det kommunale
PLF-projekt.
Fokus på brug af De Sociale Medier.
Dorthe deltager, som forældrerepræsentant
d. 24. marts 2022 kl. 14 – 16.
Henrik og Ann sætter sig ind i procedurerne,
og kommer med forslag til valg til
bestyrelsen på næste møde. Ann træder ud
af bestyrelsen ved kommende valg.
Skyggebudgettet beskrevet og der kan først
siges noget konkret efter 1. budgetopfølgn.
Budgettet rettes til efter sporinddeling.
Udarbejdet et princip for samvær. Tages op
på næste møde.

Næste møde torsdag d. 17.3.22.
Anders orienterede.
Efter vinterferien overgår vi normale
tilstande.
Skolen kom ud af 2021 med et mindre
forbrug på ca. 1.000.000,-.

Samværsregler
personale og elever:
Bad, lejrskole og bleskift

Arbejdet med skolens udeareal
Henrik
Meddelelser

Intet nyt

Fra forældrerepræsentanter

Intet nyt

Fra elever
Fra forældreforeningen
Fra medarbejder rep.
Fra ledelsen
Personalesituationen
Arbejdsmiljø/Sygefravær
Fra formanden

Næste møde
Evt.

Intet nyt

Der er pt. to langtidssygemeldte.
Der har været formøde vedr. kommende
dialogmøde men Ann var ramt af covid19, så
hun kunne ikke deltage.
8. marts kl. 18.00
Formanden takker for god ro og orden.

