FBf/9.12./2020.

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 3 december 20120
Til stede: Mette Asmild/udpeget af Københavns Universitet/Anna, Jeppe, Steffen, Manisha, Nicklas, Niels
og Yasser/elevrådet, Susanne og referenten

1. Efter en kort præsentationsrunde blev dagsorden godkendt..
2. Referat fra mødet i oktober 20 blev godkendt og underskrevet. Anna bød velkommen til professor Mette
Asmild .Herefter meddelte Anna at hun gerne så, at skolen fortsatte samarbejdet med statsautoriseret
revisor Carsten Nielsen. Rektor meddelte, at han ikke kunne overføre fra konti i Jyske Bank og, at der er
udarbejdet en ny regnskabsinstruks. Susanne Hansen er overgået til chefaftalen. I Beretning 20 skal der
indgå et afsnit om finansiel strategi. Der var blevet ansat en pædagogisk leder.

3. Anna og Jeppe blev valgt til henholdsvis forperson og næstformand.

4. Rektor gennemgik budgetskitse 21 og gjorde rede for de opstillede forudsætninger. Der var et spørgsmål
vedrørende markedsføring. Dette vil blive afklaret. Opstillingen viste et overskud på 192.000 kr. Måske
kunne der følges op med periodebeskrivelser, når revisorteamet er på plads igen.
5. Susanne og Manisha fortalte om processen med HR7, herunder gruppeinddeling og individuelle
interviews.
6. Anna meddelte, at rapporten vil foreligge i 2020 og hun foreslog et extraordinært bestyrelsesmøde,
formodentlig med de 4 externe medlemmer. Det blev dateret d, 14 januar/21 kl. 16.30.

7. I forlængelse af lærerpapiret fra oktober/20 kunne rektor meddele, at det havde været behandlet i SU-regi
og på et lærermøde. Han var ikke færdig med at overveje de mange ideer, men der var blevet bevilget
325.000 kr til nye bøger og ca. 200.000 kr til erstatning af gamle lærer-pc´ere. Der var også et forslag om
forskønnelse af udearealer, herunder de to terrasser hvor der p.t. ryges. Dette afsted kom en debat om
situationen op til røgfri skole, der jo er et politisk krav d. 1 august/21. Steffen lagde vægt på muligheden
for en overgangsordning. Jeppe ønskede problematikken op på næste bestyrelsesmøde.
8. Nicklas havde bemærkninger til det udsendte materiale fra Bestyrelsesforeningen.
9. Under eventuelt var der dejlig spisning på Café Lindvang.

