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Referat af generalforsamling søndag den 22. juni 2014
Tilstede: Bestyrelse:
Mohammed Ali
Yousef Houji
Ahmed Jaber
Kontoret: Waleed Houji & Mohammed Khan
Valg af dirigent og referent
Referent: Mohammed khan
Dirigent: Mohammed Ali
Bestyrelse og ledelse aflægger beretning.

Bestyrelses indberetning:
General beskrivelse af bestyrelses arbejde.
Fra salen: 1.april skal generalforsamling være afholdt. Forældrene har ret til at se forslag
inden generalforsamling.
Skoleleder: skolen har ventet til årsregnskabet 2013 blev afleveret af revision One firmaet.
Og skolereformen og arbejdstid har fyldt meget.
Fra salen: spørgsmål stillet til general forsamling 2013 læst op igen.
- Der skal tages hensyn til arabisk som andet sprog.
- Mere motion og kreativ på skemaet.
Skoleleder: alle spørgsmål til bestyrelsen er blevet drøftet på bestyrelsesmøderne.

Skoleleders beretning:
Nye toiletter i opgang 46 og nede i kælder opgang 44.
Det har kostet 1,8 mill. Skolen har selv betalt 700.00kr og lånt det sidste.
Oprettet sprogcenter som skal bruges til DSA.
Skolen vil i skoleåret 14/15 giver timer til støtte i Arabisk som andet sprog.
Der skal laves to nye toiletter i stue etagen 44.
Moskeen bliver efter renovering flyttet ned i kælderen opg.44.
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Pæd-tiltag
Alle skolens elever er blevet testet, nogle klasse er blevet testet to gange.
Ny hjemmeside: skoleporten
Der bliver oprettet hold i DSA efter skema.
Skolen har flere abonnementer
I forhold til skolereformen har skolen fundet en struktur der passer Al Quds Skole.

Skolens tilsynsførende kommer på besøg flere gange om året. Skolen lever op til
folkeskolens mål.
Der indføres læsebånd fra 8:10-8:30.
Statstilskuddet bliver nedsat ca. Med 1400 kr. pr barn. Derfor har bestyrelsen sat
skolepenge op med 25 kr og der skal betales et engangsbeløb på 100 kr. pr barn.
SFO vil koste 500 kr. uanset antal dage.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:

Årsregnskab 2013 Gennemgået og godkendt på generalforsamlingen
(bilag)
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer efter skolen vedtægter.

Der er 5 bestyrelses medlemmer, der er 3 til valg Mohammed Nefzi, Yasser Houji, og
Josef Houji.
De stiller alle op igen.
Bestyrelsen er genvalgt.
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Valg af Revisor
Revisionsfirmaet One Revision: One Revision er genvalgt som revision firmaer for
skolen
Indkomne forslag: ingen

Evt.
Fra salen: hvilke sociale tiltag er der i forhold til elevens daglig.
Skoleleder: lærerne har haft kurser i trin for trin og skole hjem samarbejde.
Der er et udvalg af 3 lærer som skal arbejde med de sociale tiltag på skolen.
Fra salen: lærerne holder ikke øje med eleverne i skolegården
Forældrene respekter ikke skolens regler.
Skoleleder: der er gårdvagt skema, der bliver sat vagt på i tilfælde af sygdom.
Lærerne gør alt for at holde opsyn med eleverne.
Fra salen: måske skal en AKT- lærere inddrages. Lærerne skal være hurtigere med
at melde tilbage.

Referent: Mohammed Khan

Bestyrelsesformand: Mohammed Ali Nefzi
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