Forældre/skolekredsmøde den 25.9.12
Sang: ”Septembers himmel”

Dirigent: Christian Bjørn blev valgt.
Navneopråb: Mange fremmødte..

Beretning ved konstitueret formand Anne Wolthers. Startede med en hilsen fra Henrik sommer, som er
flyttet til Grønland. AW ønsker held og lykke til Henrik Sommer og familie med fremtiden der.
Hvad er en velfungerende bestyrelse? Veltilrettelagte møder. Gode informationer. Nedsatte udvalg, som
varetager forskellige opgaver. Den gensidige tillid er vigtig, og så er åbenhed helt afgørende. Kontinuitet er
vigtig, for tillid er naturligvis noget, der skal oparbejdes. Det er vigtigt, at man kan skelne mellem rollen som
forælder og som bestyrelsesmedlem. Det tager tid at sætte sig ind i de forskellige arbejdsopgaver.
Velfungerende bestyrelse – skolen har en sund økonomi. Kommunerne skal spare rigtig meget. Det betyder
noget for beregningsgrundlag og statstilskud. Dette faktum er skolen tilpasset. Store tælledag – altså
dagen, hvor vi tæller grundlaget for driften gav 1043 elever – sfo 199. Ventelisterne ser fornuftige ud.
Karsten Pedersen:
Tidligere har vi talt om en tilbygning for at skabe større rammer for vores arbejde. Fremtiden er imidlertid
for ustabil og usikker, og da en nybygning med alt inventar og andre renoveringer kan løbe op i 30 – 35
mill., har vi besluttet os for ikke at satse på det. Vi har derfor i stedet valgt at satse på en se indad. Et
eksempel er 2 nye lokaler nede på lærerværelsesgangen. Ny it- strategi: Der etableres it-øer. Eleverne fra 7.
kl. og opefter skal fra 2013 medbringe egne bærbare pc. Pædagogisk værksted er nu renoveret.
Facaderenovering planlægges. Nordsiden skal nu renoveres med isolering, vinduer m.v. Nyt musiklokale –
musik flyttes fra salen og lokale 55 til nederste gymnastiksal, som bliver renoveret og bygget om til
formålet. Design og sløjd ”flytter sammen” som en naturligvis konsekvens af de senere års udvikling. Det
betyder, at der frigøres lokaler til andre formål. Etablering af elevatortårn med toiletter, der lever op til
moderne standarder. SFO – modernisering af forhallen samt etablering af nye toiletter. Indeklima: Der
etableres ventilationssystem på hele skolen til styring af temperatur samt nedbringelse af CO2. Grøn skole:
Der etableres solcelleanlæg til nedbringelse af elforbrug samt til fokusering på en mere grøn profil. Det
glasoverdækkede areal i Indskoling / glasbygningen moderniseres med nyt gulv, ventilation og opvarmning,
så det kan anvendes som et ”undervisningsareal” til gruppeundervisning o.m.a. Tidshorisonten er
overskuelig. Når vi er godt inde i det næste skoleår, vil mange af disse tiltag være indfaset.
Valg i forældrekredsen: Dennis Lundø Nielsen foreslås.
Far til 4. I bestyrelsen siden 2004. Spændende at arbejde med en skole i udvikling. Er i den grafiske branche.
Phønix Design Aid, som primær arbejder for den 3. verden.
Dennis Lundø valgt.

Herefter tak til forældrekredsen…
Herefter går man over til valg i Repræsentantskabet
På valg er Lone Moeslund Larsen – villig til genvalg - Henrik Thuren – ikke villig til genvalg. Christian Bjørn
foreslås – Charlotte Leth foreslås, og Tine Christiansen foreslår sig selv som suppleant.
LML: Har siddet i 4 år. Er sygeplejerske. Interessant bestyrelsesarbejde. Bestyrelsesseminaret lærer
bestyrelsen at arbejde dynamisk.
CL: Sidder for 6. B. Kunne være det friske pust udefra. Kommer fra Fyn. Vigtigt at man kan se tingene
udefra. Sælger og designer brillestel fra egen virksomhed.
CB: Repræsentantskabsformand i 7 år. Sidder med ved bestyrelsesmøderne. Har 3 børn på skolen. Bor i
Randers. Driver Nybolig forretninger i Randers og flere steder i Østjylland.
TC: Bogholder i granitfirma – uddannet revisor. Barn i 7. klasse.
Lone M. Larsen, Charlotte Leth samt Christian Bjørn vælges til bestyrelsen.
Tine Christiansen vælges som suppleant.
Valg af repræsentantskabsformand: Henrik Thuren foreslås.
Projektleder hos Telenord. Arbejder med økonomi. Dreng i 7. B. Haft en pige i 10. klasse. God til
tembuilding og teamsamarbejde.
Henrik Thuren er valgt.
Evt. Intet..
Herefter kaffe på lærerværelset.

Mødet slutter 20.15

Referent: Lars Bang

