Kristent Pædagogisk Institut

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 22. november 2021 kl. 16.00 - 20.00
Hos Hanne – Ringivevej 113, Give
Møde nr. 101. Referent: Brian Nielsen
DAGSORDEN:
1. Indledning og bøn v. Karen Aagaard
10 min
Karen fremsagde en keltisk velsignelse, der påpeger at Jesus er foran, ved siden af, bagved, under og indeni.

2. Godkendelse af referat nr. 100 fra bestyrelsesmødet i Hillerød i august.
Referatet godkendt

5 min

Pædagogik og strategi
3. Mundtlig orientering ved Hanne om opstart
15 min
De første par uger var etableringsfase. Har siden efterårsferien haft godt program på, hvor der skulle præsteres. Det
har givet anledning til fordybelse og forståelse. Hanne bliver mødt med velvilje og et oprigtigt ønske om at ville både
hende og KPI det godt. Hanne bliver her i starten booket ud fra de emner, KPI har stået for, og det er både naturligt og
fint.
I sidste uge var der undervisning på både Oasehøjskolen og efterskolekursus. Det har sat tingene i perspektiv og givet
forståelse for hvad KPI kan byde ind med og visionen i KPI er blevet nærværende.
Der har været mange bolde i luften her i starten og Hanne giver udtryk for, at hun har styr på det.
Fremadrettet vil Hanne gerne have emner, hun kan brande sig selv og KPI på.
Der er stor variation i hvem, der henvender sig.
Ang. Facebook: Hvor ofte? Og hvem? Vi vil gerne beholde Conrads assistance. Vi vil gerne have et par opslag i
måneden. Tænk gerne KPI-akademisterne ind i opslagene.
Der overvejes, om der skal ansættes en ungmedarbejder til f.eks. at sætte labels på eller andre forefaldende praktiske
ting.
4. KPI Akademi. Status og orientering fra arbejdsgruppen

5 min

Der er 15 ansøgere. De kommer fra forskellige fagområder. Der er opstart 17. januar 2022.
5. Idéer til projekter:
Udfordring vedr. Negativ social kontrol
Ang. emnet om muligheden for at søge midler til folkeoplysning.
Vi prøver at søge midler til et projekt med og for lærerstuderende m.fl. Hanne tager kontakt til lærerstuderende og
snakker med dem om indhold og ansøgning. Evt. bringes Brian i spil i forhold til indhold.

6. MF: Tanker og visioner om et øget og forpligtende samarbejde. Se bilag i mappen på Onedrive.
Karen og Hanne orienterede om mødet og tankerne bag et evt. forpligtende samarbejde.
Bestyrelsen ønsker svar på hvordan DBI er med/tænkes med.
I forretningsudvalget vil vi gerne være massivt til stede for at sikre tilknytningen til praksis.
Vi mødes til en kort orientering på teams 1. december kl. 17.00-17.20.

30 min

7. MF: Aftale om administration fra 1. januar 2022.
Hanne orienterede om en aftale indgået med MF omkring administration af løn, bogholderi mm.
Lars spørger Karna om licenser, programmer mm. i forbindelse med ophør.

5 min

Økonomi
8. Aktuel balance ved Lars.
Hvad og hvordan skal der meldes ud om KPI’s behov for resten af 2021?
Der er allerede meldt ud i næste nummer af KPI-nyt.
Vi er ikke i en situation, hvor der skal sælges værdipapirer for at have likvid beholdning året ud.
Måske vi i løbet af året opfordrer til at støtte konkrete projekter/tiltag.

15 min

9. Orientering og status på medlemskab af KA
5 min
KPI er nu meldt ind i KA. Karen og Hanne mødes med en kundekonsulent fra KA. Bl.a. pensionsindbetaling er på
dagsordenen – herunder sikring af de rigtige indbetalinger osv.
Vi vurderer, at medlemskabet er godt givet ud.

Spisepause ca. 18.00 - 18.30

Planlægning
10. Religionspædagogisk Symposium 18.-19. marts. Se program for tidligere (aflyste) år i mappen.
Hvordan sikre god tilslutning?
10 min
Hanne sender ud til de tilmeldte fra 21. KPI-akademisterne (både nye og gamle) inviteres. Evt. i FKF’s nyhedsmail.
11. Samarbejdsmøde d. 8. februar. Tema.
Negativ social kontrol.
Kønsidentitet

15 min

12. Takster for 2022
Taksterne fastholdes for 2022.

10 min

12. Kommende mødedatoer.

10 min

Virtuelt møde 1/12 kl. 17-17.20
Virtuelt møde 22/2 kl. 16.15-17.15
Ordinært møde 4/4 i Fredericia kl. 16-21 (Brian er vært)
Ordinært møde 31/5 i Fredericia kl. 16-21 (Brian er vært)
Næste generalforsamling 2/9 i Michaelis Kirke i Fredericia – Hanne undersøger om vi kan låne/leje
13. KPI’s Nyhedsbrev
a. Nr. 3, 2021. (Årsskrift) Evaluering
Der må gerne være en læseguide forrest i årsskriftet.
b. Nr. 4, 2021. Evaluering
Fint nyhedsbrev
c. Nr. 1, 2022. Planlægning
Post-corona – Heidi Frølund og Aida Andersen skriver en artikel sammen
Hanne laver interview med personer fra kirkeligt børnearbejde
Benjamin Hougaard anmelder “Skolen uden skældud”
Præsentation af KPI-akademi
Efterskolekursus, symposium – program
Opfølgning på økonomi
d. Nr. 2, 2022. Planlægning
Anmeldelse af Birgitte Kjærs andagtsbog
Artikel af Oline Kobbersmed
Interview med akademist
Nyt fra KPI, indbydelse til generalforsamling

30 min

14. Det lukkede punkt.

10 min

15. Eventuelt.

5 min

