Information fra bestyrelsen til forældre:
Det er et ønske fra flere sider, såvel fra bestyrelsen, at der kommer mere information fra bestyrelsen om dennes arbejde.
Som et resultat heraf, vil bestyrelsen fremover jævnligt berette om hvad der rør sig på vores skole og hvad vi arbejder
med:
På det seneste bestyrelsesarbejdsmøde, 14. januar, indledte Jeppe Bo Petersen med at meddele at han, som følge af
Henriette Halvorsen ønske om at træde ud af bestyrelsen på grund af nyt og krævende arbejde, accepterede at overtage
formandsposten. Thomas Schnegelsberg takkede ja til posten som næstformand.
Jesper Washuus udtræder af bestyrelsen da han og familien flytter til Kina og suppleant Svend Ringholm Poulsen
indtræder herefter som medlem af bestyrelsen.
Der blev ligeledes budt velkommen til Anders Rubinstein som nyt eksternt medlem af bestyrelsen. Anders er 35 år og
jurist.
Bestyrelsen tegnes herefter af:
Jeppe Bo Pedersen, formand
Thomas Schnegelsberg, næstformand(eksternt medlem)
Anders Rubinstein(eksternt medlem)
Peter Haarslev Klinge
Svend Ringholm Poulsen
Suppleant, ledig
Arbejdsopgaver:
1.

Der er blevet arbejdet med bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen har endvidere udarbejdet en arbejdsplan
for den kommende tid/årrække. Som punkterne med tiden bliver opfyldt vil nye komme til, således at
bestyrelsen hele tiden har målrettet arbejdsopgaver. Flere af disse punkter fremkom på
repræsentantskabsmødet 15.11.11 og 22.2.12 skal der følges op på meget af det der fremkom. Det er
bestyrelsens ønske at få en mere åben dialog med forældrene om vores fælles skole. Vi har derfor åbnet for
muligheden for, via skolens hjemmeside, løbende at give sin mening og input tilkende over for bestyrelsen.
Bestyrelsen står endvidere til rådighed for forældrene for en snak eller orientering om dette og hint. Vi findes
nu med billede så alle får muligheden for at se hvem vi er ligesom vores telefonnumre og mailadresser er at
finde på hjemmesiden.

2.

Skolen har en god økonomi og budgettet bliver for fremtiden således, at indtægter bliver lagt konservativt og
udgifts tunge poster bliver lagt med buffer for at undgå overraskelser.

3.

Gymnastiksalen er, som tidligere omtalt, kun anvendelig i den ene halvdel da taget er utæt og der lægges
meget arbejde i at finde den rigtige løsning mht. gymnastiksalen, på lang sigt. Der arbejdes med flere modeller
og der forventes en løsnings model i løbet af foråret/sommeren.

4.

I kantinen er der som noget nyt indført salat bar. Tilbagemeldingerne på den nye salatbar er positive. For at
øge antallet af besøgende i kantinen, arbejdes der med forskellige muligheder for at tilpasse udbuddet til
elevernes ønsker.

5.

Alle skolens toiletter er blevet renoveret.

6.

Et firma har gennemgået alle skolens bygninger og der foreligger nu en liste med forslag til forbedringer der,
efter hvor nødvendige de er, vil blive udført over de næste år.

7.

Der arbejdes på at konsolidere skolen som en helhedsskole. Der er i de forløbne år blevet arbejdet på at udvikle
skolens tilbud på alle klasse niveauer. Her er idrætslinjen og biotec kommet godt fra start og skolen fortsætter
med at tilbyde disse linjer. Endvidere ligger der andre tiltag på arbejdsbordet og der kommer mere information
om disse, når der ligger noget konkret. Der vil fremadrettet blive fokuseret på vores skole som en helheds
skole, for at gøre BK mere attraktiv.. Der udarbejdes ligeledes en plan for rekruttering til skolen gennem
opsøgende arbejde og udbredelse af kendskabet BK. Vores styrke ligger i at vi rummer alle tre skoler:
kostskolen, grundskolen og gymnasiet.

