PRINS HENRIKS SKOLE

BESTYRELSEN
Informationsbrev no2 – Marts 2015

PÅSKEFERIE
Medlemmerne af bestyrelsen
ønsker alle en god påskeferie. Vi
minder om, at pasningsordningen
(SFO) er åben fra 30. marts til 1.
april, men lukket fra 2. til og med
11. april.
Vi gør også opmærksom på, at af
sikkerhedshensyn, er det kun
indgangen ved Frederiksberg
Allé, der vil være åben i ferien.
Der er således ikke adgang til
skolen fra Værnedamsvej. God
ferie !

MØDE
Det månedlige bestyrelsesmøde fandt sted den 19. marts 2015, hvor der blandt andet
blev informeret om udviklingen i de forskellige projekter.

PROJEKTER
Projekt skolegård : Frederiksberg Forsyning er gået i gang med de indledende
undersøgelser i forhold til renovering af gården. De første resultater har især vist en
meget høj grundvandstand og en vis forurening af de dybere jordlag. For at komme
videre med arbejdet under de bedst mulige forhold, har Frederiksberg Kommune
besluttet at udskyde arbejdet til 2016. Vi vil gerne præcisere, at i øjeblikket er der kun
tale om en udsættelse, og Frederiksberg Kommune har forsikret skolens ledelse om,
at arbejdet vil blive udført.
De mindre projekter vedr. vedligeholdelse af skolegården, som indtil videre er blevet
udsat, vil snarest blive udført for at øge børnenes sikkerhed og for at forbedre
forholdene indtil sommeren 2016. Derudover vil der blive opført en klatrevæg, som
passer til børn i alle aldre, i gymnastiksalen.
Bygningsprojektet : For at imødekomme pladsmanglen, er skolen igang med at
undersøge muligheden for at skaffe flere lokaler, tæt på skolen. Der er forhandlinger
og tiltag i gang, og vi håber på en god løsning.
Projekt tilbagebetaling af moms : Mange af jer har overført en donation til foreningen,
som er stiftet med det formål at få refunderet en del af den moms, skolen har
indbetalt. Momsen, som er blevet refunderet for 2013, og relaterede indbetalte beløb
for både 2013 og 2014 vil blive brugt til at finansiere klatrevæggen. Vi gør
opmærksom på, at lovgivningen er ændret, og at det ikke vil være muligt at få
tilbagebetalt moms gennem foreningen for 2014. Vi beklager, at vi bliver nødt til at
opgive dette projekt – og vi giver jer naturligvis mulighed for at få tilbagebetalt de
beløb, I har indbetalt for 2014, med mindre I ønsker at pengene skal gå til opførelsen
af klatrevæggen.

SPØRGSMÅL ?
Har du idéer, du gerne vil dele ? Du kan
sende spørgsmål vedrørende projekter
eller til medlemmer af bestyrelsen via
SkoleIntra eller på email:
ca-bestyrelse
Bestyrelsen forpligter sig til at svare
inden for 7 dage fra modtagelse af email

Andre projekter :
Inventaret i kantinen blevet skiftet ud. Kantinen har i mange år fået en « elite
smiley ». Smileyerne bliver tildelt af ministeriete for fødevarer, landbrug og
fiskeri, som derved sikrer at hygiejnekrav overholdes i forhold til mad, der
serveres for børn.
-

Arbejdstilsynet har udarbejdet en rapport og vi er glade for at kunne fortælle,
at skolen har fået en « grøn smiley », hvilket bekræfter de gode
arbejdsforhold for lærerne.

