Emner drøftet på bestyrelsesarbejdsmøde 27. november 2012

1.
Der arbejdes fortsat med udviklingen af kantinen. Målet er at få en attraktiv kantinedrift indenfor
de af bestyrelsen vedtagne rammer. Bestyrelsen og rektor forventer, at dette mål opnås i løbet af 2013.
2.

Vi arbejder med en sponsorstrategi som skal have til formål at bidrage til skolens drift.

3.
Der arbejdes p.t. med en udvidelse og forfinelse af vor arbejde med førstehjælp. Vi undersøger
økonomien vor opsætning af hjertestartere på strategiske steder på hele skolen inkl. Haga. Desuden iværksætter
vi et pilotprojekt i indskolingen der har til formål at udbrede kendskabet til førstehjælp hos eleverne. Erfaringer
andre steder viser, at dette projekt desuden vil have en positiv effekt på kammeratskabet.
4.
Vi arbejder med at få flere kostskoleelever end tilfældet er i dag. Der er kapacitet til flere. Det er
aftalt, at rektor samt souschef på Hage rejser til udlandet med henblik på at promovere BK’s kostskole. Denne
rejse vil ske i løbet af foråret 2013.
5.
Bestyrelse og rektor arbejder med at få en endnu bedre dialog mellem skolens ansatte og skolens
kunder (forældre og elever). Det er vigtigt, at forældre og elever føler sig godt behandlet og hørt i forskellige
sammenhænge. Vi tror på, at dette også bidrager til en øget tilfredshed med skolen som helhed.
6.
Bestyrelse og ledelse arbejder sammen på at forbedre værktøjerne for intern styring af skolens
drift. Dette omfatter bl. a. arbejde med processer og procedurer, forbedring af regnskabsaflæggelsen, forbedring
af cashflow prognoser etc.
7.
Bestyrelsen og rektor har besluttet, at bruge midler på opgradering af lærernes IT kompetencer.
Dette projekt iværksættes i december og fortsætter ind i 2013 og årene fremover.
8.
Bestyrelsen og rektor har besluttet, at bruge midler på indvendig vedligeholdelse startende med
hovedbygningens 3. sal for derefter at arbejde os nedad. Den udvendige vedligeholdelse fortsætter ved forårets
komme.
9.
Bestyrelse og ledelse drøfter p.t. hvorledes vi kan styrke arbejdet med indlæringspædagogik og
metodevalg. I disse år sker megen udvikling indenfor dette område og mange nye undersøgelser offentliggøres. Vi
skal sikre, at BK forbliver det gode valg for os forældre, en genkendelig skole med lige præcis det DNA, som vi som
forældre efterspørger. På den anden side skal skolen løbende udvikle sine pædagogiske metoder for en stadig
forbedret indlæring og motivation af eleverne. I øjeblikket arbejder ledelse og lærere med introverte og
ekstroverte elever. Hvorledes sikre vi, at alle elever aktiveres lige meget? Dette og mange andre lignende
spørgsmål er særdeles kompliceret men ikke desto mindre emner, som skolens ledelse og ansatte beskæftiger sig
med. Andre pilotprojekter iværksættes løbende. Bestyrelsen ønsker, at der til stadighed er en fokus på dette
arbejde, således at vi kan sikre, at alle elever uanset baggrund og potentiale kan få det optimale ud af deres
skolegang lige her på netop BK!

Såfremt ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller kommentarer er I velkommen til at kontakte rektor eller
bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

