28. oktober 2018

NYT FRA BESTYRELSEN

Uh, der er gået en del måneder siden sidste nyhedsbrev…. - Faktisk er det blot udtryk for, at vi har så
hyggeligt travlt med at mødes i bestyrelsen. Vi har haft møder i juni, august og september, og mødes igen
på tirsdag den 30. oktober. Derudover deltog bestyrelsen, inklusive suppleanter, Kim og Tonny i intromøde
for bestyrelsesmedlemmer, afholdt af Lilleskolernes Sammenslutning den 28. august.
Intromøde for bestyrelsesmedlemmer
Mødet gav en god introduktion til de opgaver og det ansvar, skolens bestyrelse har – og ikke har. Som
skolebestyrelse har vi det overordnede ansvar for skolens ledelse, mens den daglige ledelse ligger hos Kim.
Vi fik arbejdet med nogle af de problemstillinger, der kan opstå i samarbejdet mellem forældre, ansatte og
skolebestyrelse. Det stod klart efter kurset, at det er nødvendigt at have helt klare og veldefinerede
kommunikationsveje, hvilket vi vil arbejde videre med i bestyrelsen. Samtidig var det dejligt at opleve, at vi
grundet vores retssystem på NFS i sammenligning med mange andre skoler kan håndtere mange konflikter i
opløbet. Som opfølgning på kurset har bestyrelsen desuden besluttet at udarbejde et årshjul.
Naturfagslokale og pavillon
Opbygningen af det nye naturfagslokale samt pavillonen er nu færdig. Fedt!
Arbejdsweek-end
Der blev holdt arbejdsweek-end den 6. oktober. Aldrig har Herlufmagle Genbrugsplads haft så mange besøg
af børn, forældre og trailere fra NFS på én dag. Der blev arbejdet så meget, at vi blev færdige en time før
planlagt, hvilket gav god tid til kage og kaffe bagefter. En dejlig dag.
EU-persondataforordningen
Implementeringen af den nye EU-persondataforordning er i fuldt sving.
Udvikling af skolen
NFS er blevet større, - per 5.9. havde vi 121 elever. Kim har fået til opgave at tage teten på en proces, hvor
vi får diskuteret og defineret skolens videre udvikling, herunder dens mission og vision. På næste
bestyrelsesmøde vil vi bl.a. diskutere, hvordan rammerne for sådan en proces kan se ud.
Arbejdsmiljøorganisation
Tonny og Kim er ved at udarbejde et forslag til arbejdsmiljøorganisation på NFS, som så vil blive
præsenteret for bestyrelsen.
Kontakt mellem forældre
Nogle forældre har et ønske om i højere grad at kende og sparre med andre forældre. De har derfor taget
initiativ til fællesspisning i gopler-gruppen. Skolen stiller gerne lokaler til rådighed. Der er alle mulige andre
gode måder at skabe større kendskab og kontakt på, så det er bare at tage initiativ, til hvad man nu synes,
der skal til. Tonny undersøger muligheden for via hjemmesiden at skabe adgang til kontaktinformation for
skolens elever og forældre.
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Hjemmesiden
Vi er i gang med at kikke på hjemmesiden – om den indeholder den information, den skal, og om den
afspejler vores værdier etc.
Vikarer
Skolen har haft en tid med flere vikartimer og flere forskellige vikarer. Vi forventer at situationen ændrer
sig, bl.a. med ansættelsen af Rikke.
Trivselsundersøgelsen
Resultatet af trivselsundersøgelsen er rigtig godt. Vi har diskuteret resultaterne i bestyrelsen, ligesom
resultatet er blevet præsenteret på forældremøderne og i nyhedsbrev. Vi kan bygge videre på
undersøgelsens resultater i processen omkring skolens fremtidige udvikling.
Bestyrelsens sammensætning
Stine er af private årsager trådt ud af bestyrelsen, men fortsætter som suppleant. Mettemarrie har
overtaget Stines plads i bestyrelsen.
Udvalg
Dataforordningsudvalg:

Kim, Tonny og Christian

Økonomiudvalg:

Kim, Ann-Charlotte, Christian og revisor

Arbejdsdagsudvalg:

Mettemarrie, Rikke, Tonny, Charlotte, Karina

Ledelsesudviklingsudvalg:

Bo og Malaika

Ansættelsesudvalg:

Nedsættes ad hoc af Kim. Malaika er bestyrelsens repræsentant

Alle forældre er meget velkomne til at bidrage med deltagelse i og initiativ til udvalg og aktiviteter. Det er
ikke et krav, at man er medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder
… er stadig død hyggelige, og især, meget interessante og relevante! De er åbne for alle forældre og
ansatte, så kom glad. Vi spiser pizza fra kl. 17.30, og selve mødet starter kl. 18.

P.b.v. Birthe, suppleant
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