Referat
Bestyrelsesmøde den 7. december kl. 18.00 til kl. 20.15 (Vi startede med at spise
smørrebrød)
Mødedeltagere:
Forældre: Dorthe Mortensen, Marianne Jørgensen, Ann B. Hansen Lis Brødsted, Kathrine
Schwartz-Sørensen, Jytta Hemme
Medarbejderrepræsentanter: Lasse Rahbek & Stefan Lindhardt
Ledelse: Henrik Djurhuus, Anders Dyregaard
Dagsorden
Godkendelse af referat fra den 12.
oktober 2021

Referat
Godkendt
Tidligere referater blev skrevet under.(Fra
online-møderne)

Bilag

Evaluering af takstmodellen
Sporinddeling: fordele/ulemper
Møde med nye udvalg?

Bestyrelsen er indstillet på at indkalde det
nye udvalg m. m. Drøftelse af
sporinddelingen.
Øvrige PPR samt Simone de Lemos.

Procesplan

Opstart af revidering af
Pilehaveskolens principper og
politikker
Vi har på Medudvalget valgt nogle ud,
der bliver taget til drøftelse
Status på valg til skolebestyrelsen
Status(Henrik)

På næste møde ser Bestyrelsen på princippet
for samværsregler.
Bad med , elever, lejrskole, bleskift.

Drøftelses- og beslutningspunkter

To nye medlemmer. Ann stopper efter
valget.
Der skal findes nye medlemmer.

Orienterings punkter
Ny skoleleder:
Arbejdsfordeling:
Lederteamet på Pilehaveskolen
Arbejdsfordeling
Proces

Temadag:
Den svære samtale(Anders)

Anders Dyregaard
Anders beskrev og motiverede sine tanker
omkring dannelse
af et nyt lederteam.
Det betyder, at der skal ansættes ny
pædagogisk afdelingsleder. Helst inden 1.
marts 2022.
Dorte og Lis deltager i ansættelsesudvalget.
Anders orienterede om hvad der foregik på
temadagen: En teatergruppe, som spillede
forskellige situationer igennem fra skolens
hverdag. Med efterfølgende diskussion
personalet i mellem.
En interessant dag!

Dialogmøde 25/11

Ann orienterede fra mødet.
Et af spørgsmålene, som blev drøftet var:
Hvad skal vi bruge dialogmøderne til?

Budget 2022
Status
Mindre vedligehold
Bus

Henrik har rettet til henvendelse til
økonomerne. Har endnu ikke fået svar.

Status på regnskab dd.

Forbrugsprocent. 90,7

Opgavefordeling

Arbejdet med skolens udeareal
Status

Henrik orienterede omkring ønsker og
ansøgninger til legepladsforbedringer.
Bla. En ny multibane og opsætning af en
gammel traktor. (Ferguson)

Meddelelser
Fra forældrerepræsentanter

intet

Fra elever

intet

Fra forældreforeningen

intet

Fra medarbejder rep.

intet

Fra ledelsen
Personalesituationen
Corona -situationen
Arbejdsmiljø/Sygefravær
Status på busindkøb
Musiktilbud

Anders orienterede om kommunens
retningslinjer og situationen på skolen.

Ann har endnu ikke taget kontakt til
Byhaveskolen.

Fra formanden
Næste møde
4/1
Undervisningens organisering
Team og elevfordeling
Budget
Samværsregler mellem
personale/elever.
Evt.

Med ønsket om et godt møde – venlig hilsen Ann og Anders

